
 
 
Protokoll styrelsemöte den 2017-11-14 för Karlstad Simsällskap 

Tid: 18.00  

Plats: Kansliet 

Närvarande: David Lindberg, Maria Wahlsted, Elisabeth Hedin, Linda Englund, Lars 

Klinghagen, Emma Eckerwall och Anders Pellfolk 

Frånvarande: Nichlas Westerlund, Johan Mathisen, Hans Gerdén och Fredrik Weng 

Justerare: Maria Wahlstedt 

 

§84 David Lindberg hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötet öppnas 

§85 Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Maria Wahlstedt Val av justerare 

§86 Dagordningen godkändes Dagordning 

§87 Inga öppna punkter från föregående protokoll Föregående prot. 

Öppna punkter 

§88 Inför årets tre sista månader ligger vi 300 000 kr bättre till än föregående 
år vilket bör betyda att vi kommer att göra ett positivt resultat. 

Vad gäller träningsavgifter så ligger vi 62 000 kr lägre jämfört med 
föregående år. 

Vi har dragit in 79 000 kr i sponsorintäkter och reklamskyltar under året 
jämfört med 0 kr förra året. Egenavgifterna har ökat intäkterna med 75 00 
kr jämfört med föregående år och vi har en minskad kostnad för hyra av 
Badhuset så i år uppgår den kostnaden till 6 000 kr jämfört med 40 000 kr 
2016. Då vi har fått låna minibussar vid flera tillfällen ligger vi 25 000 kr 
lägre i bilhyror jämfört med förra året.  

Budget 2018:  

Maria har satt ihop budgeten för 2018 så långt det går men hon saknar ett 
korrekt budgetunderlag från simsektionen.  

Styrelsen vill ha en tydlig ram för vilka kostnader som gäller för varje 
simmare. Det måste vara en rimlig kostnad för tävlingar under året. Det 
bör därför finnas tydliga riktlinjer för hur många simmare som följer med 
på större tävlingar och vad som gäller om simmaren endast har kvalat in i 
lag men inte individuellt. 

Vad gäller egenavgifter så är det de som är fastställda av styrelsen som 
gäller, inga undantag ska göras. I dagsläget finns det inga pengar som 

Ekonomi 



 
 

styrelsen kan bidra till vad gäller utlandsläger. Simkommittén ombeds att 
komplettera budgetunderlaget för 2018. 

§89 En MBL §11 förhandling har hållits med fackförbundet Unionen 14/11 
Styrelsen måste tyvärr informera om uppsägning av föreningens kanslist, 
Carina Lindahl. Om Carina får ett nytt arbete under uppsägningstiden så 
kommer föreningen försöka släppa henne tidigare. Föreningen kommer 
tillsammans med Carina att se över möjligheten till arbetsbefrielse. 

Administration 

§90 Noterat från sektionerna 

Sim  
Inget att rapporter  
 
Hopp 
En inbjudan till simhoppstävling i Jönköping har skickats ut och det blir 
första tävlingen på många år. Under 2018 räknar man med att delta på två 
tävlingar. Budgetunderlaget för 2018 är klart. 
Vad gäller söndagsträningarna som delas med allmänheten så har 
badhuset och föreningen skilda åsikter kring vad vi en gång har kommit 
överens om. Vi får därmed fortsätta dela tiden med allmänheten men ser 
över möjligheten att beställa ”Gatupratare” med texten KSS träning pågår 
som kan tas fram vid träning. 
Nycklar har kopierats till förrådet. 
 
Polo  
DM kommer att hållas första helgen i december 
 
Simlinjen  
Vi behöver rekrytera en ny SLA när Therese slutar. Vi försöker få till en 
annons som kan läggas ut på Föreningens Facebook sida samt på 
Arbetsförmedlingen. 
 
Utbildning  
Emma, Lars och Niklas har varit på workshop med Svenska simförbundet 
för att jobba med föreningens värderingsarbete. Det är en annan form av 
föreningsliv nu än för 10-15 år sedan och det måste vi ta hänsyn till. Vi 
kan få stöd från Sisu för att arbeta vidare, både ekonomiskt men även med 
hjälp av en konsulent. 
 
Tävling 
Inget att rapportera 
 
Föräldrakommittén 
Inget att rapportera.  

 

  

 

§91 Inga utgående skrivelser Utgående skrivelser 



 
 

§92 Föreningens stadgar behöver ut till medlemmarna i god tid innan 
årsmötet. En förändring av antalet styrelsemedlemmar finns med. 
Styrelsen kommer framöver bestå av 6 personer. En ordförande, tre 
ledamöter och två suppleanter. Stadgarna bifogas tillsammans med detta 
protokoll. 
 

Övrigt 

 

§93 Nästa möte – tisdag 12 december klockan 18.00 

Plats: Kansli  

Nästa möte 

§94 Mötet avslutades Mötet avslutas 

 

 

 

Ordförande                                                                     Justerare 

 

 

David Lindberg    Maria Wahlstedt

   

 


