
   Karlstad 2017-04-13 

 

 

 

Protokoll från styrelsemöte med Karlstads Simsällskap  
Onsdagen den 12/4 – 2017 kl. 18,30 

 

Plats: KSS kansli 

Närvarande: David Lindberg, Maria Wahlstedt, Anders Pellfolk, Linda Englund, Elisabeth 

Hedin, Emma Eckerwall, Hans Gerdén, Nichlas Westerlund, Johan Mathisen 

Frånvarande: Fredrik Weng, Lars Klinghagen.  

 

§ 18         Mötet öppnas     

 

§ 19  Val av justerare: Linda Englund 

   

§ 20 Genomgång av dagordningen 

 

§ 21 Öppna punkter från föregående protokoll 

   -Hemsidan. Ett pågående arbete. David och Emma kommer ta tag i frågan. 

  

§ 22 Ekonomi 
- Resultat Mars 2017: Vi ligger ca 100.000 bättre till nu än förra året. Att ta i beaktning är att 

många stora dyra tävlingar är kvar samt att fjolåret gjorde ett minusresultat. 

- Sponsring: Stora Enso ny sponsor (15.000). 

- Maria visade en sammanställning för tävlingskostnader. I snitt skulle varje simmare ha 

kostat 1331 kr per tävling 2017, utfallet jan-mar blev 1535 kr. Varje simmare var 204 kr 

dyrare än budgeterat. Om resten av året fortsätter likadant kommer budgeten att överskridas 

med 79.189 kr. 

- De fördyrade tävlingskostnaderna ledde till diskussion som kan sammanfattas med att 

kommunikationen mellan styrelse – simkommitté – huvudtränare behöver förbättras för att 

budgeten ska kunna hållas. 
 

§ 23 Administration 
- Förslag att Carina informerar Föräldrakommittén när nya medlemmar registreras. 

Föräldrakommittén kan då kontakta föräldrarna och hälsa dem välkomna och även då 

kort presentera KSS. Målet är att få föräldrarna att känna sig sedda/uppskattade och att 

det kan leda till att mer föräldrar engagerar sig i KSS. 
 

§ 24 Noterat från sektionerna 
- Sim inkl. handikapp och masters:  
- Hopp:  

Fråga om status på äskandet av tider, extra tid på måndag kväll önskad. Äskandet var 

under mötet ännu inte inskickat till badhuset. Skickades in senare på kvällen.  

Fråga om ok att sätta upp låstbart skåp i det gemensamma förrådet för förvaring av Ipad 

och pärmar. Svar: Det är ok 

Fråga om ordningen i förrådet då det är begränsat utrymme och påsar nu ligger på 

golvet. Svar – se ”Övriga frågor” 

- Polo:  

Fråga om avgifterna för Polomedlemmarna. Svar: de ligger kvar då budgeten är satt. Ny 

diskussion när nästa budget ska sättas. 

- Simlinjen:  

 



- Tävling:  
- Utbildning:  
- Föräldrakommitté: Har gjort färdigt en inbjudan till sommaravslutning i juni som 

kommer skickas ut redan nu  
 

§ 25 Utgående skrivelser: 
 Inga utgående skrivelser. 
 

§ 26 Övriga frågor 

- Kommittéer, jobba mot Trygg förening. Titta över de policydokument som finns. 

- Stödmedlemskap, undersöka möjligheten att aktivera ett stödmedlemskap där personer 

som vill stötta föreningen utan att vara aktiva medlemmar kan ansluta sig. De bör då 

under året få extra information om vad som hänt eller är inplanerat. 

- Simkommittén får i uppgift att prata med tränarna om vikten att hålla ordning i förrådet 

just för att det är så begränsat utrymme. Anders kommer undersöka om det går att få upp 
mer krokar för att förbättra förvaringsmöjligheterna 
 

§ 27 Nästa möte 
 måndag den 9 Maj 2017 

  

§ 28 Mötet avslutas 

 

Antecknat av: 

                        

 

 

______________________________________________________ 

Hans Gerdén 

(sekreterare) 

 

 

 

Justerat: 

 

 

______________________________________________________ 
Linda Englund 


