
   Karlstad 2017-10-19 

 

 

 

Protokoll från styrelsemöte med Karlstads Simsällskap  
Måndagen den 2/10 – 2017 kl. 18,00 

 

Plats: KSS kansli 

Närvarande: David Lindberg, Anders Pellfolk, Emma Eckerwall, Johan Mathisen, Hans 

Gerdén 

Frånvarande: Maria Wahlstedt, Elisabeth Hedin, Lars Klinghagen, Nichlas Westerlund, 

Fredrik Weng, Linda Englund 

 

§ 73       Mötet öppnas     

 

§ 74  Val av justerare: David Lindberg 

   

§ 75 Genomgång av dagordningen 

 

§ 76 Öppna punkter från föregående protokoll 

-Ny vision, värdestyrt ledarskap 
  
  

§ 77 Ekonomi 
Resultat just nu är plus 453k men resten av året är enbart utgifter. Ingen periodisering av 

beloppen sker men som det ser ut nu kommer vi få ett positivt slutresultat för räkenskapsåret. 

New Body försäljning har gått bra och inbringat 47 175kr. 

För att öka säkerheten kring betalning av fakturor så bör kontrasignering införas.   
 

§ 78 Administration 
- Inget 

 

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

Inget 

- Hopp:  

Det har visat sig att inför höstterminen så har söndagstimmen 17–18 inte bokats enbart 

för simhopparna utan delas med allmänheten. Detta har inte vi upptäckt förrän nu då vi 

haft den tiden flera terminer utan att den delats med allmänheten. Stephan Hammar 

kommer att kontaktas för att se om vi kan få tillbaka timmen bara för simhopparna. Som 

det är nu är det en stor säkerhetsrisk då vi har många barn som deltar under den timmen. 

- Polo:  

DM 2/12–3/12 & Poolcampen för de yngre 

Serien börjar i januari 

- Simlinjen:  
Inte alltid funktionärer funnits på plats för att ta emot simmarna och föräldrar. Be Carina 

L att maila ut påminnelse till de som har barn i simlinjen om vikten att hitta en ersättare 

om de inte kan vara funktionär ett visst datum. Inkludera listan över datum/tider som 

respektive förälder förväntas ställa upp som funktionär. 
- Tävling:  

 



- Utbildning:  

Inget nytt utöver workshopen 9/11 med Erike Meeker för strategisk plan 2025 för 

mellansvenska simförbundet. 

- Föräldrakommitté:  
 

§ 80 Utgående skrivelser: 
 Inga utgående skrivelser. 
 

§ 81 Övriga frågor 

- Genomgång av dokumentet ”Nyfiken på simidrott” som ingår i tidigare utfört 

värdegrundsarbete. Detta för stöd i framtagandet av ny vision/strategi för KSS och 

värdestyrt ledarskap. 

- Förslag att under 2019 samarrangera tävling med någon förening som har en simhall där 

tävlingar kan hållas 
 

§ 82 Nästa möte 
 tisdag den 14 november 2017  kl. 18:00  

  

§ 83 Mötet avslutas 

 

 

 

 

 

 

Antecknat av: 

                        

 

 

______________________________________________________ 

Hans Gerdén 

(sekreterare) 

 

 

 

Justerat: 

 

 

______________________________________________________ 
David Lindberg 


