
Årsmöte 2023
Lunds Tyngdlyftningsklubb

Plats: Fontänhuset, Magle st. kyrkogatan, Lund
Datum: 27/03

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet

2. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet

3. Fråga om mötets behöriga utlysning

4. Fastställande av röstlängd för mötet

5. Fastställande av dagordning

6. Föredragning av verksamhetsberättelse och kassaberättelse

7. Föredragning av revisionsberättelse

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.

9. Val av vakanta poster:

a. Kassör för en tid av 2 år
b. Sekreterare för en tid av 1 år (fyllnadsval)
c. 1 ledamot för en tid av 1 år
d. 1 ledamot för en tid av 2 år
e. 2 suppleanter för en tid av 1 år
f. Revisor för en tid av 1 år
g. Revisorssuppleant för en tid av 1 år
h. 2 ledamöter till valberedningen för en tid av 1 år vardera

10. Fastställande av årsavgift

11. Fastställande av eventuell verksamhetsplan och budget

12. Behandling av i rätt tid inkomna motioner

13. Övriga frågor

14. Mötets avslutande

Underskrifter

______________________ ______________________ ______________________
Justerare Justerare Ordförande (Erik Hartman)



Bilagor
1. Kallelse

*nytt datum uppdaterades via hemsida och i lokal



2. Budget

* framlagd på styrelsemöte 2023-01-24



3. Valberedningens nomineringar

Ledamot Suzanne Janzi
Ledamot Simon Söderlund
Kassör Johan Waldeborn Gamming
Sekreterare Sebastian Acosta
Suppleant WIlma Overgaard
Suppleant Matilda Hjälle



4. Revisionsberättelse





5. Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Lunds TK 2022

Styrelse
Styrelsen har sedan det ordinarie årsmötet 2022 haft två konstellationer. Fram till det
extrainsatta årsmötet den 13 oktober hade styrelsen följande komposition:

Ordförande Erik Hartman

Vice Ordförande Adam Ledwon

Kassör Christopher Ulvesten

Sekreterare Hanna Ekelund

Ledamot Abraham Kiflom

Suppleant Simon Söderlund

Suppleant Jonas Wahlström

Adjungerad ledamot Younes Ottosson

Efter 13 oktober fick styrelsen en ny komposition:

Ordförande Erik Hartman

Vice Ordförande Adam Ledwon

Kassör Christopher Ulvesten

Sekreterare Simon Söderlund

Ledamot Abraham Kiflom

Suppleant Vakant

Suppleant Jonas Wahlström

Adjungerad ledamot Younes Ottosson

Övriga poster
Revisor: Ninette Hansson (revisor), Sten Citron (suppleant)
Valberedningen: Albin Nilsson (ordförande) och Stefan Jamroz (ledamot)
Tävlingsansvariga: Matilda Hjälle och Fredrik Ottenklev

Medlemmar
Under 2022 hade Lunds TK, 145 medlemmar. Antalet medlemmar har ökat med 5
jämfört med 2021.



Inre verksamhet
Under 2022 har styrelsen haft 5 styrelsemöten varav ett konstituerande möte i samband
med årsmötet.

Några noterbara beslut och händelser under 2020:

• Vi anordnade tre prova-på tillfällen för styrkelyft under sommaren och avslutade med

att ha en prova-på tävling. Dessa var mycket lyckade och uppskattade.

• Klubben arrangerade tillsammans med andra klubbar både veteran SM och

götalandsmästerskapet i styrkelyft

• Giants har haft träningar på Lunds TK.

• Vi har ingått i ett avtal med 5VE MORE.

Tävlingsverksamhet

Tävlingsverksamheten för styrkelyft år 2022 började med en kvalomgång hos HAK i Helsingborg där
Lund skickade 19 lyftare och ett antal klovare. Flera lyftare gjorde sin första tävling och kvalade till
olika SM.

Efterföljande tävling var Senior-SM som arrangerades i Piteå. Den långa färdsträckan hindrade några
av klubbens tävlande från att anmäla sig. Två lyftare från LTK deltog. Det blev ett guld i bänkpress och
brons i styrkelyft i klass D84+ och ett guld i styrkelyft i klass D69.

Serien som 2022 bestod av 3 omgångar började med serie 1 hos Malmö LK där Lunds TK skickade 6
lyftare.

Efterföljande tävling var GM, som arrangerades tillsammans med Malmö LK och Malmö KSK. LTK
anmälde 7 lyftare, där man plockade hem 2 silver- och 2 bronsmedaljer. Samarbetet med Malmö
fungerade bra och var en utmärkt start för ett starkare samarbete mellan klubbarna och fungerade
som förberedelse inför veteran-SM.

Nästa tävling var ungdom- och junior-SM i klassisk styrkelyft och bänkpress i Örebro. Där deltog 8
lyftare från Lunds TK i både klassisk styrkelyft samt klassisk bänkpress varav majoriteten tävlade i
båda grenarna. Speciellt utmärkande restationer var 5 guld, 1 brons i klassisk bänkpress, samt 1 guld,
2 silver, 3 brons i klassisk styrkelyft. En ordentlig medaljskörd!

Distriktsmästerskapet hölls av TK Trossö i samband med serie 2. Här hade Lunds TK 11 anmälda
lyftare.

Serie 3 delades upp på två klubbar, Svalöv samt Bänk-DM på HAK. Kapacitetsbegräninsningar krävde
en del pusslande med startlistorna och vem som kunde tävla på vilken tävling. Lunds TK skickade 13
lyftare.

I november arrangerade Malmö LK, Lunds TK, Malmö KSK och Skurups KF Veteran-SM tillsammans i
Kombihallen. Arrengemanget var väldigt lyckat med positiv respons och ett stort engagemang från
klubbens lyftare. Vi bidrog med en stor mängd klovare. Utöver arrengemanget i sig så deltog även tre



av klubbens egna lyftare där man fick med sig 1 guld i klassisk styrkelyft samt 1 guld och 1 brons i
klassisk bänkpress.

Året avslutades med att Lunds TKs damer blev inbjudna till Lag-SM i klassisk bänkpress i Falkenberg,
där våra damer knep ett brons efter starkt kämpande.

Utmärkande för året är att antal tävlande har växt kraftigt, vilket har varit påtagligt inte minst på
Lunds TK med 44 lösta tävlinslicenser. Detta är väldigt roligt både för klubben samt sporten som
helhet. Det har dock lett till utmaningar i form av platsbegränsningar på tävlingar samt ett underskott
av funktionärer. Med hänsyn till LTKs andel av tävlande så har förväntningarna av vår hjälp utökats.
Med det menas inte bara klubbens egna tävlingar, men också att man behöver ställa upp som klovare
hos andra klubbar. Det ska påpekas att vissa lyftare har uppvisat väldigt gott exempel på detta under
året och har ställt upp vid ett flertal tillfällen.



6. Kassaberättelse

Årsredovisning Lunds TK 2022

Totalt för 2022 Ut (kr) In (kr) In - ut (kr)

Medlemskonto 8 600 311 180,41 302 580,41

Lokal 160 1405,12 6 474 -154 931,12

Övrigt 27 425,32 1 855 -25 570,32

Tävling 61 304 38 600 -22 704

Admin. 26 733,74 0 -26 733,74

Kläder 13 834 8 439 -5 395

Minnesfond
(sparkonto)

2 000 7,15 -1992,85

Saldo In 2022 (kr) Ut 2022 (kr)

Plusgirot 176 944,32 268 190,55

Pandemin är över och Lunds TK har för första gången på länge varit öppet i ett helt år! Detta,
tillsammans med god rekrytering av nya medlemmar, har lett till ett uppsving i klubbens
ekonomi - något som är välbehövligt efter en lång tid av osäkert ekonomiskt läge.

Medlemskontot
Antalet betalande medlemmar uppgick vid årets slut mot 160 stycken (varav 145 blivit
medlemmar via hemsidan). Detta var en ökning sedan det föregående året, vilket också
reflekteras i inkomsten i medlemskontot som uppgick mot 300 tkr. Detta är 170 tkr mer än
2021. Medlemskontot är i stort huvudanledningen bakom årets ekonomiska framgång,
jämfört med förra året.

Lokal
Lokalens kostnader är snarlika förra årets (147 tkr år 2021). Till skillnad från förra året har vi
inte fått en reducerad lokalavgift, däremot har vi inte gjort något större inköp till lokalen.

Tävling
Ett fullt träningsår har också inneburit ett fullt tävlingsår, vilket vi är mycket glada över. Lunds
TK fick i år många nya tävlande. Tävlingslicenser var gratis 2022, vilket gör att in och
utgifterna är relativt låga i förhållande till då tävlingslicensen kostade medlemmarna. Lunds
TK går i slutändan minus på tävlingskontot, (-23 tkr) vilket är förväntat. Detta är ett större



negativt resultat än förra året, då resultatet var -10 tkr. Detta är främst på grund av fler
tävlingar och fler tävlande.

Övrigt
I samband med prova-på träningar och andra händelser hade klubben i år stora
utgifter som går under “övrigt”, däremot hade vi inte särskilt mycket inkomster på kontot.
Detta leder till skillnad från förra året till ett negativt resultat (-26 tkr).

Minnesfond
Agnes Rudin tilldelades årets Henrik Franzéns stipendium.

Sammanlagt
Klubbens ekonomi återhämtar sig något efter föregående år, och den utgående summan är
268 tkr, vilket motsvarar en nettovinst på ~89 tkr.

Erik Hartman
Ordförande Lunds TK




