
   Karlstad 2017-08-28 

 

 

 

Protokoll från styrelsemöte med Karlstads Simsällskap  
Onsdagen den 21/8 – 2017 kl. 18,00 

 

Plats: KSS kansli 

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

Hedin, Emma Eckerwall, Hans Gerdén, Lars Klinghagen, Nichlas Westerlund  

Frånvarande: Fredrik Weng, Johan Mathisen 

 

§ 51       Mötet öppnas     

 

§ 52  Val av justerare: Nichlas Westerlund 

   

§ 53 Genomgång av dagordningen 

 

§ 54 Öppna punkter från föregående protokoll 

-Hemsidan. Förslag på att se om det går att få ex. någon som går på Universitet att 

göra det som examensuppgift. 

 -Ny vision, värdestyrt ledarskap 
  
  

§ 55 Ekonomi 
- Totalt går simlinjen något under budget 

Polo går CA -20K sämre än budgeterat 

Sim går ca -100K sämre än budgeterat 

Stora tävlingskostnader som bokas in på nästa månad 
 

§ 56 Administration 
- Inget 

 

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

- Hopp:  
Säsongen drar igång v.35 

Mål att kunna skicka några hoppare på tävling i december 

- Polo:  
20/8 började Polo igen efter sommaruppehåll 

- Simlinjen: Några tiotal mindre anmälningar än budgeterat vilket minskar intäkterna från 

denna 
- Tävling:  
- Utbildning:  

Emma E bokar platser på idrottens hus för att lyssna på Erike Meeker som är 

utvecklingskonsulent på mellansvenska simförbundet 

- Föräldrakommitté:  
 

§ 58 Utgående skrivelser: 
 Inga utgående skrivelser. 

 



 

§ 59 Övriga frågor 

- Karlstadsimmet gick bra. KSS kommer erbjuda att föreningen kan ta huvudansvar för 

den nästa år 

- Förrådet, skåp för förvaring av Ipad för simhopp är införskaffat. För att kunna nyttja 

förrådet på ett bättre sätt behövs mer förvaring för simpåsar samt att visst material flyttas 

om. 

- Diskussion om lämpligheten i att långa läger läggs på skoltid. 

- Diskussion om kostnaden för läger samt vikten av att det inte blir en klassfråga. Det som 

lägret är sagt ska kosta är även det som bör gälla. Inga extrakostnader borde tillkomma 

för den enskilde simmaren. 

- Den här sommaren var simmarna lediga 1v. Diskussion om varför, bla. pga tävlingar så 

är i år istället vinteruppehållet längre. 

- Emil kan bistå med externt fyspass om intresse finns  
 

§ 60 Nästa möte 
 måndag den 18 September kl 18:00  

  

§ 61 Mötet avslutas 

 

Antecknat av: 

                        

 

 

______________________________________________________ 

Hans Gerdén 

(sekreterare) 

 

 

 

Justerat: 

 

 

______________________________________________________ 
Nichlas Westerlund 


