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Verksamhetsberättelse 2015 
 
Styrelsen för Enköpings styrkelyftarförening får härmed lämna följande 
verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2015. 
 
Styrelsen har under året genomfört ett antal protokollförda sammanträden, 
samt flera informella icke protokollförda möten. Styrelsens grupp på Facebook 
har även i år varit ett utmärkt verktyg för kommunikation och beslutsfattande.  
 

Styrelse Funktion/ansvar 

Fredrik Wicksell Ordförande, Lokal 

Erik Grindlund Sekreterare 

Dennis Bengtsson Kassör, Ekonomi  

Stefan Lindberg Suppleant 

Funktionärer Funktion/ansvar 

Jonni ”Puma” Durlind Tävlingsansvarig SKKF 

Rickard Persson Tävlingsansvarig Styrkelyft 

Thommy Silén Materialansvarig 

 Mattias Eriksson Kassavakt 

 Bodil Pettersson Kassavakt 

 
 
Så var det återigen dags att lägga ytterligare ett år till handlingarna. Enköpings 
styrkelyftarförening lever och frodas i de nya lokalerna. 
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Årets största utmaning har varit att försöka få till ett bygglov för källaren. Det 
har visat sig svårare än att förvandla bly till guld. Kontakterna med kommunens 
bygglovshandläggare har varit många men svaren få. I skrivande stund är det 
en hiss som måste installeras för att vi ska få tillstånd att använda oss av 
källarvåningen. 
 
Ekonomin är god och det har gått bättre ekonomiskt än vi kanske trodde från 
början. Den kraftigt ökade kostnaden för hyra, värme och el har lett till att 
kostnaderna för verksamheten ökat rejält. Mindre lokal, sämre omklädnings- 
och duschmöjligheter var faktorer som vi kanske trodde skulle komma att 
påverka medlemsantalet negativt. Medlemsantalet är dock mer eller mindre 
oförändrat. Justeringen av priserna som vi röstade igenom på förra årsmötet 
har gett oss tillräckliga intäkter för att bedriva verksamheten som tidigare. 
 
Maskinparken har fått lite tillskott under året både i form av maskiner samt 
komplettering av viktskivor. De inköp som det sedan tidigare fanns 
årsmötesbeslut på har genomförts. När allt är på plats som det är tänkt 
kommer maskinparken att kännas mer eller mindre komplett. 
 

Våra grannar, Buntas Thaistäd har stått för städningen av lokalen och gjort 
detta på ett tillfredsställande sätt.  
 
Vi har under året vi haft fyra styrkelyftare som representerat föreningen. John 
Öhngren, Viktor Karlsson, Hanna Carlsson och Joacim Forsström. Mest 
framgångsrika lyftare är Joacim med en seger i Bänkpress DM i Katrineholm och 
seger också i Styrkelyft DM i Eskilstuna. Vi önskar lycka till i framtida tävlingar! 
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Inför 2016 står vi inför ett par utmaningar och projekt. Vi kommer att fortsätta 
att kämpa för att få till ett bygglov för källaren. Ett bygglov som inte innebär att 
vi behöver installera en hiss för tiotusentals kronor. Linjen vi driver i den frågan 
är att vi är en styrkelyftarförening och att våra tävlanden behöver en yta där de 
kan förbereda sig för tävling. Detta kräver en del specialarrangemang och bästa 
platsen för detta är just i källaren. På investeringskontot 2016 står byggnation 
av omklädningsrum i delar av det som idag är kontor samt en AC i någon form 
för att bekämpa den olidliga värmen som kommer (förhoppningsvis) sätta 
klorna i oss inom kort.  
 

Vi tackar för det förtroende som givits oss under 2015 och önskar den nya 
styrelsen lycka till med det fortsatta arbetet. 
 
 
Fredrik Wicksell       Dennis Bengtsson                       Erik Grindlund 
  
 


