
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Till alla bordtennisvänner inom Uppsala BTK! 
 
Det är dags för årsmöte i Uppsala BTK, den 27 september kl. 18:00 i UTK-hallens 
konferensrum 1 trappa upp ovanför receptionen. Trappan finns längst bort till höger när du 
kommer in i receptionen. Vi önskar att så många som möjligt kommer till mötet! 
 
Sedan förra årets möte saknar vi en ordförande i styrelsen och så får det tyvärr inte fortsätta. 
Vi skulle därför gärna se att fler är med och engagerar sig i vår fina bordtennisklubb och vi 
välkomnar särskilt nya styrelsemedlemmar. Idag består styrelsen av fyra ledamöter och en 
suppleant, men blir vi fler kan kanske någon av de nuvarande ledamöterna ta steget och bli 
ordförande. 
 
Vad gör då styrelsen? 
 
Jo, styrelsen arbetar med de strategiska och praktiska frågorna i stort, men är också med på 
olika områden tillsammans med vår tränare. 
Styrelsemöten sker ungefär var 6:e vecka, ca 1h–1,5h i UTK-hallen, och vi försöker lägga 
dem så ”taktiskt” som möjligt gentemot vår verksamhet och vad som sker kalendermässigt. 
 
Huvuddelar: 

• Diverse avtal som föreningen har - där vårt hyresavtal just nu är i fokus 
• Vision för föreningen och ett strategiskt dokument om hur vi når dessa mål 
• Ekonomi, bokföring och transaktioner 

 
Frågor som styrelsen tillsammans med vår huvudtränare agerar ledande i: 

• Seriespel, lag och lagledare 
• Träningsgrupper 
• Tävlingsresor 
• Övriga delar ”på golvet” 

 
Det vi önskar lägga tid på ifall vi blir fler som kan ta ansvar: 

• Än mer fokus på ovanstående delar. 
• Sponsorarbete 
• Föreningsaktiviteter utanför pingishagen för att få en bättre klubbkänsla 
• En aktivare hemsida 
• Tävlingsarrangemang som kan generera intäkter 

 
Om vi ska kunna hålla Uppsala BTK igång och utveckla föreningen, behöver vi bli fler som är 
med och engagerar sig. Ju fler vi är, desto mindre arbete blir det också för var och en som är 
med. Vi uppskattar därför väldigt mycket om ni vill komma på årsmötet och om ni har 
möjlighet att hjälpa till med styrelsearbete eller annat som hjälper vår klubb framåt.   
 
Väl mött på årsmötet den 27/9! 


