
 

 

Medlemsbrev 2022 
 

Vi i Lunds TK:s styrelse vill tacka dig som medlem för ännu ett år hos oss, Lunds främsta gym för 

tyngdlyftning och styrkelyftning. Här finner alla en träningsform som passar dem, såväl tävlande som 

glada motionärer. Under årets gång har vi försökt göra det bästa av situationen med avseende på 

Covid-19. Det anser vi att vi har lyckats med ganska väl och har även passat på att investera och ge 

tillbaka till er medlemmar. Under 2021 genomförde vi bland annat följande: 

• Investering av ny Eleiko hantlar 

• Investering av ny Eleiko utrustning till tyngdlyftning 

• Infört monetära styrelsearvode för att motivera arbetsmängden som styrelsemedlem 

Vi vill även ta tillfället i akt att tacka alla föreningens tävlande medlemmar för otroligt duktiga 

prestationer! Vi är glada att ha en så bred tävlingsverksamhet där alla gemensamt värnar om 

varandra. Allt detta har såklart skett under den rådande pandemin, vilket är ännu mer imponerande! 

 

Vi håller även på att skapa och implementera en ny hemsida! Mer info om detta kommer vid ett 

senare tillfälle. 

 

Till år 2022 har vi planerat en avgiftshöjning för såväl juniorer som seniorer med hänsyn till bland 

annat ökade service- och hyreskostnader, men även med hänsyn till att vi som ideell förening vill 

fortsätta kunna ge tillbaka och investera i våra medlemmar. Vi tar höjd för framtida kostnader och 

planerar att avsätta ett visst överskott till en reservfond för att säkra vår ekonomiska framtid. 

Årsavgiften för 2022 fastslogs enhälligt av styrelsen och följande avgifter gäller: 

Senior: 2400kr (200kr/mån) 

Junior: 1620kr (135kr/mån, till och med det året man fyller 18) 

2022 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Senior 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 

Junior 1620 1485 1350 1215 1080 945 810 675 540 405 270 135 

 

Det går bra att betala in medlemsavgiften för 2022 redan nu, avgiften sätts in på PlusGiro 432964–5. 

Glöm inte att ange namn, e-post, personnummer samt adress! Om det ej får plats i 

meddelanderutan, var vänlig komplettera uppgifter i ett mejl till info@lundstk.se.  

 

NY MEDLEM? 

Betala avgiften för 2022 redan nu, så bjuder vi på medlemskap för återstoden av 2020! Kom ihåg att 

fylla i en ansvarsförbindelse och lägga den i brevlådan utanför kansliet (blanketter finns i lokalen vid 

kansliet). Övrig information om medlemskap finns under fliken ”Om Lunds TK → Medlemskap” eller 

”Om Lunds TK”. Tveka inte att höra av dig till vår info-mejl om det är något som är oklart!  

FRISKVÅRDSBIDRAG 

Önskar du nyttja ditt fiskvårdsbidrag för att träna hos oss? Hör av dig till info@lundstk.se så ordnar vi 

ett kvitto till dig! 
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