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Protokoll från styrelsemöte med Karlstads Simsällskap  
tisdagen den 9/5 – 2017 kl. 18,00 

 

Plats: KSS kansli 

Närvarande: David Lindberg, Maria Wahlstedt, Emma Eckerwall, Hans Gerdén  

Frånvarande: Anders Pellfolk, Linda Englund, Elisabeth Hedin Fredrik Weng, Lars 

Klinghagen, Nichlas Westerlund, Johan Mathisen  

 

§ 29        Mötet öppnas     

 

§ 30  Val av justerare: David Lindberg 

   

§ 31 Genomgång av dagordningen 

 

§ 32 Öppna punkter från föregående protokoll 

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

 

§ 33 Ekonomi 
- Resultat April 2017: Vi ligger ca 50.000 bättre till nu än förra året.  

- Sponsorer är kvar att fakturera 

- Maria visade en sammanställning för tävlingskostnader. Varje simmare var nu ca 100kr 

dyrare per tävling jämfört med budget men något färre har deltagit i tävlingar än det är 

budgeterat för. Vid förra mötet var varje simmare ca 200kr dyrare än budgeterat så klar 

förbättring nu. 

 

§ 34 Administration 
-  

 

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

- Hopp:  

Sommarläger i Karlskoga max 6 deltagare. Kostnad 1400:- per deltagare. Beslut togs att 

KSS bidrar med 700:- per anmäld deltagare så egenavgiften för hopparna blir då 700:-. 

Terminsavslutning tisdag 30/5 och torsdag 1/6. 

- Polo:  

Sommarläger + Beachpolo (SM-veckan). Kostnad ännu inte fastställd. Emma E 

återkommer nästa möte med uppskattad kostnad för att bidrag från KSS ska kunna 

beslutas om. 

- Simlinjen:  

- Tävling:  
- Utbildning:  
- Föräldrakommitté:  

 
§ 36 Utgående skrivelser: 
 Inga utgående skrivelser. 
 

§ 37 Övriga frågor 

 



- Policydokument. Befintliga dokument är bristfälliga och inte enhetliga. Nya bör tas fram 

baserat på Riksförbundets policydokument men med anpassning för KSS. Maria W 

kommer ta fram förslag på layout. 

- Ny vision bör tas fram. Även nya mål behövs som ska stödja visionen. David L tar fram 

utkast/förslag till nästa möte. 

- Simkommittéer som inte kan medverka vid KSS styrelsemöten bör via mail till hela 

styrelsen eller till David L, informera om vad som hänt/händer inom deras område 
sedan det senaste mötet.. 

- Anställningsavtal klart med Terese Sköld för simlinjen 

- Karlstadssimmet, Nichlas W ansvarig.  

- Hemsidan – ”Simning” har en uppdelning i underkategorier: 

Träningsgrupper 
Tränare 

Tävlingar 
Läger 

Dokument 

Motsvarande för ”Simhopp” och ”Polo” är bara Träningsgruppen. De sektionerna bör ha 
samma underkategorier som ”Simning” och därmed fundera över vad de ska innehålla. 

Tävlingsdokumentet för Simning kan förslagsvis även Polo och Hopp-sektionerna 

använda som grund för att skapa liknande dokument för sina delar. 

Tavlingsinformation 
for KSS simmare.doc

  
 

§ 38 Nästa möte 
 tisdag den 13 Juni 2017 kl 18,00 

  

§ 39 Mötet avslutas 

 

Antecknat av: 

                        

 

 

______________________________________________________ 

Hans Gerdén 

(sekreterare) 

 

 

 

Justerat: 

 

 

______________________________________________________ 
David Lindberg 


