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Dagordning årsmöte Enköpings styrkelyftarförening  

30 mars 2022 
 

 
1. Fastställande av röstlängd för mötet 

 
2. Val av mötesfunktionärer: 
a) ordförande för mötet 
b) sekreterare för mötet 
c) två protokolljusterare tillika rösträknare för mötet 
 
3. Fråga om mötets behöriga utlysande 
 
4. Fastställande av föredragningslista 
 
5. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsbokslut för det senaste 
räkenskapsåret 
 
6. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 
räkenskapsåret 
 
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 
 
8. Fastställande av medlemsavgifter 
 
9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner  
 
10. Val av: 
a) två ledamöter för en tid av två år 
b) en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år 
c) två revisorer jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år  
d) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till 
ordförande  
 
12. Övriga frågor 
 
13. Mötet avslutas 
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Verksamhetsberättelse 2021 

 
Styrelsen för Enköpings styrkelyftarförening får härmed lämna följande 
verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2021. 
 
Styrelsen 2021 har bestått av: 
 

Styrelse Funktion/ansvar 

Fredrik Wicksell Ordförande 
Marcus Ljungberg Sekreterare 
Dennis Bengtsson Kassör 
Anette Östelius Suppleant 
Funktionärer Funktion/ansvar 

Thommy Silén 
Vincent Horwarth 

Materialansvarig 
Kortförsäljning 

 
 
2021 blev inte riktigt den ljusning man hoppades på efter det covid-19 dominerade 2020. 
Ärligt talat känns det som att den tid vi levde med pandemi och restriktioner är ett enda 
väldigt långt år.  
 
Hur ska man sammanfatta 2021?  
 
Restriktioner och eventuella restriktioner har orsakat en del huvudbry för oss i styrelsen och 
en viss oro för ekonomin har hela tiden varit närvarande. Men, även i år har vi klarat oss bra 
och vi har kunnat hålla öppet och även välkomnat nya medlemmar.  
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Lojala medlemmar har säkerställt att ekonomin är fortsatt stark och även om vi inte vågat 
oss på några större inköp mot bakgrund av den rådande osäkerheten har vi landat på ett 
mycket bra resultat. 
 
Vi genomförde en liten ansiktslyftning i lokalen med målning och golvslipning med resultatet 
att de delar av lokalen som kanske såg mest slitna ut fick nytt liv. Stort tack till alla som 
hjälpte till, ingen nämnd, ingen glömd. 
 
Gällande ekonomin så sikar vi som ideell förening på att gå plus minus noll och årets resultat 
på -65 kr (-26028 kr 2021) så är det ett fantastiskt bra resultat. Vi har dock för första gången 
använt oss av pengar på det buffetkonto som vi haft sedan inflytt i nuvarande lokal men har 
för avsikt att sätta tillbaka dom pengarna när kontobalansen medger detta. Med detta sagt 
är det på intet sätt någon fara med ekonomin. Vi har lite släpande önskemål gällande 
utrustning som tidigare årsmöten lyft som vi valt att avvakta med då den redan nämnda 
osäkerheten lagt sig över planerna som en våt, illaluktande filt men förhoppningsvis kan vi 
göra verklighet av dessa kommande år.  
 
Antalet medlemmar brukar vara ett litet mysterium då våra olika system idrottonline, 
inpasseringssystemet och resultatrapporten brukar visa lite olika. Den sistnämnda brukar 
vara närmast sanningen. Tittar man på resultatrapporten så ser man att 348 personer (296 
2021) personer betalat medlemsavgiften under 2021. En utveckling mer mot det normala 
utfallet kring 350. 
 
Styrelsen tackar för förtroendet som getts oss under året och önskar nya styrelsen lycka till 
med kommande års arbete.  
 
 
Fredrik Wicksell        Dennis Bengtsson 
 
 
Marcus Ljungberg   Anette Östelius 

















 

  

 

Revisionsberättelse Enköpings styrkelyftarförening 
 
 
Vid granskning av Enköpings styrkelyftarförening för tiden 2021-01-01 - 2021-12-31 har vi funnit 
dessa i god ordning, intäkter och kostnader är styrkta med verifikationer. Det kvarstående 
värdet på bank har kontrollerats och vid årsredovisningen har föreningens värdehandlingar 
uppvisats. 
 
 
Mot förvaltningen och föreningens verksamhet i övrigt enligt förda protokoll finns enligt oss 
icke anledning till anmärkning. Därför föreslår vi årsmötet att bevilja avgående styrelse 
ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enköping 2022-03-20 
 
 
 
 
 
______________________  ______________________ 
 
Jesper Lindholm   Joacim Forsström 
Förtroendevald revisor   Förtroendevald revisor 
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