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Dagordning årsmöte Enköpings styrkelyftarförening  

26 mars 2023 
 

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 2022 
 
6. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under 2022 
 
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 
 
8. Fastställande av medlemsavgifter 
 
9. Fastställande av arvode för ordinarie styrelseledamöter och ordförande 
 
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner  
 
11. Fastställande av antalet ordinarie styrelseledamöter samt suppleanter 
 
12. Val av: 
a) val av ordförande för en tid av två år 
b) suppleant/suppleanter (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  
 
13. Övriga frågor 
 
14. Mötet avslutas 
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Verksamhetsberättelse 2022 

 
Styrelsen för Enköpings styrkelyftarförening får härmed lämna följande 
verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2022. 
 
Styrelsen 2022 har bestått av: 
 

Styrelse Funktion/ansvar 

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

Vincent Horwarth Kortförsäljning 

 
 
Dags att försöka summera ytterligare ett år. Det har blivit några verksamhetsberättelser genom åren. 
Vilken denna är i ordningen ska jag ärligt talat säga att jag inte har koll på. Tiden går men gym1 
består. 
 
Nåväl. Gym1 har stått stadigt även 2022. Tittar man i bokslutet kan man se att 379 personer löste 
medlemsavgift vilket är en ökning med 31 personer sen 2021. Den siffran innefattar allt från 
provträning till årskortsköp. Siffran för sålda nyckelbrickor ökade från 85 st 2021 till 163 st 2022 vilket 
visar att en hel del nya personer hittat till Gym1 även om en handfull nyckelbrickor sålts till 
medlemmar som tappat bort sin bricka. 
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Ekonomin är alltid en osäker faktor även om vi varje år, pandemiåret inräknat har klarat oss bra. Men 
som ordförande för en förening så är ekonomi alltid en osäkerhetsfaktor. Årets resultat landade på 
ganska exakt 71,000 kr vilket förvånade mig lite då vi gjorde ett större inköp i form av en 
styrkelyftarbänk och lite annat i december. Men det är ett angenämt ”problem” att ha. 
 
Vi har som bekant 16-årsgräns på Gym1 och just åldersgränsen, medlemsavtalet och att vi är ett 
obemannat gym är en ekvation som vi funderat kring genom åren och som också diskuterats på 
tidigare årsmöten. Vi har därför på prov infört att personer som är under 18 år behöver ha med sig 
en vårdnadshavare eller att vi på annat sätt har kontakt för att personerna ska kunna bli medlemmar. 
All träning sker ju på egen risk och det känns då extra angeläget att vårdnadshavare har koll på vad 
som gäller. Det vårdnadshavare jag har träffat har uppskattat rutinen och möjligheten att få komma 
förbi och se lokalen samt träffa ansvarig. Jag vet att fler gym har liknande förfarande så jag tror att vi 
är rätt ute. 
 
Det som ligger närmast i planeringen och som vi måste ta tag i under 2023 är underhåll i lokalen. Jag 
tänker närmast på behovet av att spackla, måla och underhålla väggar och tak. Det är också något 
som kommunen via miljö- och hälsokontrollanter lyft fram efter besök i lokalen och som vi måste ta 
tag i helt enkelt. Även städningen är ett förbättringsområde. Tur att det finns saker att göra och vem 
vet, kanske blir det en eller flera ”fixardagar” där du som medlem får tillfälle att bidra med en 
arbetsinsats för att få lokalen i bättre skick. 
 
Jag vill avslutningsvis tacka styrelsekollegorna för insatser under året, engagerade medlemmar som 
bidrar med byten av lysrör, påfyllning av torkpapper, utrustningsfix och annat. Just engagerade 
medlemmar är något som är viktigt och ett extra tack riktas till Lars Hellström som inte bara är 
föreningens äldsta (!?) aktiva medlem utan också en riktigt klippa när det kommer till att bidra till 
allas vår trivsel. Styrelsen föreslår årsmötet att utse Lars till hedersmedlem, det är han värd. 
 
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 
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