
   Karlstad 2017-09-18 

 

 

 

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

 

Plats: KSS kansli 

Närvarande: David Lindberg, Maria Wahlstedt, Anders Pellfolk, Elisabeth Hedin, Emma 

Eckerwall, Hans Gerdén, Lars Klinghagen, Nichlas Westerlund, Johan Mathisen  

Frånvarande: Fredrik Weng, Linda Englund 

 

§ 62       Mötet öppnas     

 

§ 63  Val av justerare: Nichlas Westerlund 

   

§ 64 Genomgång av dagordningen 

 

§ 65 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 
  
  

§ 66 Ekonomi 
Föreningen har bättre ekonomiskt resultat jämfört med samma period förra året. Vi har mer 

sponsorer än tidigare. Färre deltagare på övernattningsläger. Per deltagare så är kostnaderna 

dock högre än budgeterat. 

Mindre antal deltagare i simlinjen än budgeterat, förslag att nästa år basera budget på 450 

deltagare per termin istället för på 500 som nu. 
 

§ 67 Administration 
- Inget 

 

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

Budgetarbetet för 2018 har påbörjats.  

- Hopp:  

Prova på simhoppning har resulterat i ett antal nya medlemmar 

Förrådssituationen betydligt bättre nu än tidigare. Tjocka mattan som används vid 

träning kan fästas i väggen i förrådet för att ytterligare underlätta. 

- Polo:  

Prova på simpolo hade väldigt bra uppslutning efter utrop i badhuset. Ytterligare ett 

prova på tillfälle är inplanerat. 

Inbjudan till knattecup i Uppsala i Oktober 

- Simlinjen: Förslag att ta bort gruppen Sjöhästen och ersätta den med Baddaren för att 

underlätta organiseringen. Baddaren skulle då bli tillgänglig från samma ålder som 

Sjöhösten är nu. 

Simlinjetränare har varit på vidareutveckling (kurs) i Örebro.  
- Tävling:  

 



- Utbildning:  

Emma E har bokat 3 platser på idrottens hus för att lyssna på Erike Meeker som är 

utvecklingskonsulent på mellansvenska simförbundet 

- Föräldrakommitté:  
 

§ 69 Utgående skrivelser: 
 Inga utgående skrivelser. 
 

§ 70 Övriga frågor 

- Nichlas mailar ut policy/värdedokument som presenterats vid föräldraträff 

- Nichlas och Lars har haft bra feedbackmöte med Niklas.  

- Till våren är det aktuellt att Emil kan bistå med externt fyspass  
 

§ 71 Nästa möte 
 måndag den 2 oktober 2017 kl 18:00  

  

§ 72 Mötet avslutas 

 

Antecknat av: 

                        

 

 

______________________________________________________ 

Hans Gerdén 

(sekreterare) 

 

 

 

Justerat: 

 

 

______________________________________________________ 
Nichlas Westerlund 


