
   Karlstad 2017-06-28 

 

 

 

Protokoll från styrelsemöte med Karlstads Simsällskap  
tisdagen den 13/6 – 2017 kl. 18,00 

 

Plats: KSS kansli 

Närvarande: Maria Wahlstedt, Anders Pellfolk, Linda Englund, Elisabeth Hedin, Emma 

Eckerwall, Hans Gerdén  

Frånvarande: Fredrik Weng, Lars Klinghagen, Nichlas Westerlund, Johan Mathisen, David 

Lindberg 

 

§ 40        Mötet öppnas     

 

§ 41  Val av justerare: Linda Englund 

   

§ 42 Genomgång av dagordningen 

 

§ 43 Öppna punkter från föregående protokoll 

-Hemsidan. Ett pågående arbete. Vill ha mer feedback om förändringar: Ta bort 

gammal information, ta bort länkar som inte fungerar, lägg kontaktinfo på toppen av 

sidan, få in logga på sponsorer ex. i spalt på högersidan så att de alltid syns där. 
  
  

§ 44 Ekonomi 
- Resultat Maj 2017: Vi ligger ca 150.000 bättre till nu än förra året.  

- 40.000 bättre än budgeterat på tävlingssimbudgeten 

- 1 dags simtävlingar 29% högre deltagande än budgeterat 

- Övernattningstävlingar 28% lägre deltagande än budgeterat 
 

§ 45 Administration 
- Inget 

 

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

- Hopp:  

Lyckade avslutningar för grupperna med uppvisning för föräldrarna 

Karlskogalägret alla 6 tilldelade platser bokade 

- Polo:  
I slutet av juni så är det beach polo 

Sponsringskväll ska bokas 

Delaktiga i Sundstalägret vecka 25 & 26 

- Simlinjen: 250-300 förtursanmälningar hittills (13/6) 

- Tävling:  
Nytt möte behövs med kommunen för vidare diskussioner om möjlighet att arrangera 

tävlingar 
- Utbildning:  

Mellansvenska simförbundet har Simmarting 7/10, bra om någon från KSS kan vara 
med. Se mail från Carina (20170613) för mer detaljer 

- Föräldrakommitté:  
Gemensamhetsdag ska hållas på söndag 18/6. 

 



 
§ 47 Utgående skrivelser: 
 Inga utgående skrivelser. 
 

§ 48 Övriga frågor 

- Träningstider för hösten ännu ej klara  

- Utkast till ny strategi/vision för KSS har tagits fram  

- Beslut, KSS betalar Simons resa/logi till Open Water. Om pallplats visa KSS-märket. 

- Beslut, vid strykningar med giltig anledning så betalar tävlande halva egenavgiften. Vid 

strykning utan giltig anledning så ska tävlande betala hela egenavgiften.  

- Idag betalas ingen egenavgift vid strykningar. Detta behöver informeras om i PM-

utskick till berörda. 

- Karlstadsimmet, bör läggas upp på hemsidan att vi är samarbetspartner till det eventet. 

Behöver få in funktionärer, helst ett tjugotal. 

- Förrådet, ok att borra i väggar för att sätta upp skåp och nya krokar. Undersök om det 

går att sätta dit en dörrstängare. 
 

§ 49 Nästa möte 
 måndag den 21 augusti 2017 

  

§ 50 Mötet avslutas 

 

Antecknat av: 

                        

 

 

______________________________________________________ 

Hans Gerdén 

(sekreterare) 

 

 

 

Justerat: 

 

 

______________________________________________________ 
Linda Englund 


