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Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera årsmötets protokoll.
Fråga om årsmötets behöriga utlysande.
Styrelsens årsberättelse.
Revisorernas berättelse.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2017
Förslag av styrelsen avseende förändringar i föreningens stadgar.
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a) Simsällskapets ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av 1 år
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d) 2 revisorer jämte 2 revisorssuppleanter
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10. Fastställande av årsavgiften.
11. Förslag, som väcks av styrelsen eller till styrelsen inlämnats av röstberättigad medlem minst 14
dagar före årsmötet.
12. Övriga frågor.
13. Prisutdelningar.
14. Årsmötets avslutande.
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Verksamhetsberättelse för Karlstads Simsällskap
verksamhetsåret 2017
Förvaltning
Under 2017 har styrelsen haft 10 ordinarie möten där föreningens verksamhet följts upp inom de
respektive verksamhetsområdena sim, simlinje, simhopp och vattenpolo. Utöver de ordinarie mötena
har mycket av styrelsens arbete under det gånga året fokuserats på den ekonomiska situationen för
föreningen där intäkterna från Simlinjeverksamheten fortsatt håller sig på en historiskt låg nivå och
därigenom påverkar den verksamhet som föreningen bedriver.
I och med restriktionerna för att bedriva föreningens verksamhet i idrottsanläggningen har föreningen
inte heller under detta verksamhetsår kunnat arrangera någon tävling eller annat arrangemang, vilket
för föreningens verksamhet på sikt är mycket ogynnsamt då kompetens kring tävlingsarrangemang
och engagemang i föreningsfrågor går förlorade. Positivt är dock att ett antal föräldrar deltog i en
funktionärsutbildning som anordnades i inledningen av verksamhetsåret. Utbildningstillfället ger
föreningen möjligheten att bistå andra föreningar inom regionen med funktionärsresurser liksom
förutsättningar för att inleda arbetet med att bygga upp en tävlingsorganisation i föreningen inför
eventuella framtida egna arrangemang.
Under året har arbetet med en förenkling av föreningsarbetet fortsatt och förslag till nya stadgar har
tagits fram i syfte att inte i onödan knyta upp ideella krafter i styrelsearbete utan motsvarande nytta.
Antalet styrelsemedlemmar föreslås därvid väsentligt reduceras utan att för den skull inkräkta på
behovet av kontroll och utveckling i verksamheten. Vad gäller det pågående arbetet med riktlinjer och
rutiner har detta ännu inte kommit i mål men har fått förnyat fokus utifrån svensk simidrotts
strategiska plan för åren 2018-2025, där föreningen deltagit i workshops för att sprida tankarna kring
det strategiska arbetet ner till föreningsnivå.

Ekonomi
Omsättningen under verksamhetsåret 2017 uppgick till 3,1 MSEK med ett resultat om 130 tkr.
Styrelsen har, utifrån de minskade intäkterna under året, gjort en genomlysning och översyn av
föreningens kostnader i syfte att hitta besparingsåtgärder eller möjligheter till ökade intäkter. Vad
gäller ökade intäkter så har föreningen därvid fått ett antal sponsorer, vilket bidragit positivt till
föreningens ekonomi. Antalet sponsorer är dock fortsatt lågt i förhållande till situationen innan
renoveringen av Sundsta badhus och föreningens förhoppning är att succesivt kunna attrahera
ytterligare sponsorer för att hålla kostnaderna nere för de aktiva liksom för att kunna tillhandahålla en
bra tränings- och tävlingsverksamhet. Under våren skedde försök med intensivkurs utöver Simlinjens
ordinarie termin i syfte att öka intäkterna. Försöket fick dock inte det utfall som förväntades och fokus
under hösten lades istället på en förlängd termin med större grupper, vilket fått en positiv respons.
Såsom anges nedan under stycket personal har styrelsen under året vidtagit besparingsåtgärder inom
administrationen för att tillse att föreningen har en långsiktigt hållbar ekonomisk grund.

Personal
Med de förändringar i föreningsverksamheten som skett under de senaste åren tillsammans med
minskade intäkter från Simlinjeverksamheten har föreningen under verksamhetsåret sett sig tvungen
att reducera den administrativa resursen. Efter dialog och fackliga förhandlingar
har därför föreningens kanslist sagts upp. Uppsägningstiden är ett år i enlighet med gällande
kollektivavtal och den kommer därmed att löpa under i stort sett hela 2018 med sista anställningsdag
den 30 november 2018, viss arbetsbefrielse är dock överenskommen mellan parterna. Uppsägningen
kommer att ställa högre krav på föreningen att engagera ideella resurser till täckande av de
arbetsuppgifter som Carina Lindahl under en mycket lång tid och på ett mycket förtjänstfullt sätt
utfört för föreningen. Simlinjeansvarig Therese Sköld har också på ett mycket förtjänstfullt sätt tillsett
att verksamheten i simlinjen löpt på och utvecklats under 2017. Huvudtränare Niklas Judell kan också
han efter årets slut se tillbaka på ett mycket positivt år för föreningen med stora idrottsliga
framgångar.
Såsom tidigare är arbetet med att bemanna samtliga nödvändiga positioner inom föreningen ständigt
pågående och en förutsättning för att föreningen samt våra aktiva barn och ungdomar ska lyckas i sina
idrottsliga satsningar är att föreningen kan hitta och attrahera kunniga, välutbildade och engagerade
ledare som delar vår förenings grundläggande värderingar och vision.
Styrelsen för Karlstads Simsällskap

KARLSTADS SIMSÄLLSKAP

BALANSRÄKNING
Anläggningstillgångar
Inventarier

Omsättningstillgångar
Varulager
Deposition
Kundfordringar
Upplupna intäkter
Kassa och bank

SUMMA TILLGÅNGAR

20161231

2017-12-31

0
0

0
0

0
0
0
125 165
1 009 172
1 224 337

0
0
0
168 795
969 588
1 138 383

1 224 337

1 138 383

244 298
200 000
130 107
574 405

293 114
100 000
-48 817
344 297

61 574
264 358
324 000
649 932

131 345
221 166
441 575
794 086

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Balanserat resultat
Aktivitetsfond
Årets resultat
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Upplupna kostnader
Förutbetalda intäkter

SUMMA SKULDER / EGET KAPITAL

Tillhör Simlinjen
1 2016
Tillhör Simlinjen
2 2017

1 224 337

2

1 138 383

1

KARLSTADS
SIMSÄLLSKAP
RESULTATRÄKNING

TKR

Budget
2018

Utfall 2017

Budget 2017

Utfall 2016

1 481
280
1
114
424
878
3 178

1 422
313
0
76
430
593
2 834

1 503
203
1
103
418
608
2 836

1344
270
0
76
367
890
2 947

Rörelsens Intäkter
Träning/medlemsavgifter
Tävlingsintäkter
Bingolotto
Bingoalliansen
Bidrag
Övriga intäkter
Summa intäkter

Rörelsens Kostnader
Material och varor
Bilhyror och förbrukning
Startavgifter
Övr tävlingskostnader, mat &
logi
Arbetskraft
Övriga kostnader
Summa kostnader

495
107
228

388
147
246

435
134
210

391
142
280

383
1 297
441
2 951

455
1 329
244
2 809

438
1 371
301
2 889

362
1323
454
2 952

Finansiella intäkter/kostnader
Avsättning aktivitetsfond

3
-100

8
0

4
0

5
0

130

33

-49

0

Resultat

Revisionsberättelse för föreningsstämma i
Karlstads Simsällskap (ideell förening)
Org. nr 873200-1287

Vi har granskat årsredovisningen, bokföringen samt styrelsens förvaltning
i Karlstads Simsällskap för räkenskapsåret 2017-01-01—2017-12-31.
Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen.
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisning och förvaltning på grundval
av vår revision.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed. Som underlag för vårt uttalande
om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i
föreningen för att kunna bedöma om styrelseledamöterna är ersättning skyldiga
mot föreningen. Vi har även granskat om styrelseledamöterna på annat sätt har
handlat i strid med gällande lagstiftning eller föreningens stadgar. Vi anser att
vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.
Årsredovisningen är upprättad enligt god revisionssed i Sverige och ger därmed
en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning.
Styrelsens medlemmar har enligt vår bedömning inte handlat i strid med
föreningens stadgar.

Karlstad den 9 februari 2018

Lennart Ivars

Marcus Kjellman-Brolinson

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR
SIMKOMMITTÉN 2017

Det har varit ett mycket bra år för simmarna i Karlstads SS. Totalt har 77st simmare som minst
deltagit på en tävling (yngst 8år och äldst 79år). Vi har haft deltagare på flera mästerskap: EYOF,
Nordiska Mästerskapen, Nordiska Ungdomsmästerskapen, Nordiska Mästerskapen i Open Water,
Para-SM, SM/JSM (25m), SM/JSM (50m), Sum-Sim Riks (25m), Sum-Sim (50m) och Masters SM.
På dessa mästerskap togs det totalt 27 medaljer.
Flera landslagsrepresentationer: Johan Rydahl deltog på EYOF (Ungdoms-OS) i Györ, Ungern och
NM (Nordiska Mästerskapen) i Reykjavik på Island. Johan fick med sig totalt fem medaljer, 2 brons
från EYOF (4x100m Fr Herrar, 4x100m Fr Mixed), 2 Guld och 1 Silver från NM. Gulden kom på
4x100m Fr och 4x100m Me, samt silvret från 4x200m Fr. Linnéa Englund representerade Sverige på
NUM (Nordiska Ungdomsmästerskapen) som gick på Färöarna. Linnea var med i Bronslaget på
4x100m Fr. Elin Thörner gjorde sitt första landslagsuppdrag i Danmark då hon simmade NM i Open
Water (5000m och 10 000m). Ytterst nära medalj på 10 000m där hon slutade på fjärde plats.
På SM/JSM (25m) i Jönköping gjorde KSS ett av sina bästa Svenska Mästerskap någonsin då vi bl.a.
hade 17st finalsimningar och flera topp 8 placeringar. Närmast individuell medalj var Johan Rydahl
med 4:e placering på 200m fjäril. Linnéa Englund stack också ut lite extra genom att totalt slå 11st
klubbrekord (junior och senior). Tjejlaget på 4x100m Medley slog även ett av klubbens äldsta
Klubbrekord som stått sig sedan 1978. På startsträckan Slog Michelle Träff det lika gamla
klubbrekordet på 100m ryggsim.
Grenen Open Water fortsätter att växa i Sverige och KSS är en av landets bästa föreningar. Flera höga
placeringar i många tävlingar. Simon Wanna slutade tvåa i Head Open Water Trophy. I samma cup
slutade Elin Thörner på 3:e plats. Dessa båda simmade även hem Bronset på Open Water SM i Borås
på sträckan 5000m. Isabelle Rydahl simmade till sig ett silver i ungdomsklassen på SM.
På SM/JSM/USM/Masters SM i Open Water hade KSS totalt 8 deltagare.
Sum-Sim har även i år varit ett av klubbens bästa någonsin då vi på Riks slutade på 11:e placering i
både Poäng- och Medaljstriden.
På Masters SM simmade Rolf Otterberg hem två Bronsmedaljer.
Det har även slagits en mängd olika rekord: Klubbrekord (nästan 30st), Åldersrekord (drygt 100st),
Wermlandsrekord (ca 50st), Distrikstrekord i Mellansvenska Simförbundet (1st Senior och 1st
Junior). Alla rekord kan ses på hemsidan.
Klubben har deltagit på totalt sex olika läger: 2st Simiadenläger (MSSF), 1st Sum-Simläger (MSSF),
1st Elitläger (MSSF), NUSS och Sum-Sim gruppen i Danmark och SM gruppen i Spanien. MSSF
arrangerade även en utlandstävling för distriktets bästa simmare där KSS hade 2 deltagare.

Solstabadarnaspris: dam- och herrsimmare, som simmat snabbast på 100m Medley går i år till:
Linnéa Englund 01:04,96 (2/11-2017) KLUBBREKORD.
Johan Rydahl 00:58,06 (21/10-2017).

Mästerskapssimmare: 18st
Lina Watz – Para-SM
Johan Rydahl – EYOF i Györ med Landslaget, NM i Reykjavik med Landslaget (50m), SM/JSM
(25m och 50m), Sum-Sim (25m och 50m).
Linnéa Englund - NUM på Färöarna med Landslaget (50m), SM/JSM (25m och 50m), Sum-Sim (25m
och 50m).
Simon Wanna – Open Water SM
Elias Haglund – SM/JSM (25m och 50m).
Elvira Eklund-Ramböl – SM/JSM (25m och 50m).
Erik Gissén – SM/JSM (25m och 50m).
August Mathisen – SM/JSM (25m), Sum-Sim (25m och 50m), Open Water USM.
David Albringer – SM/JSM (25m och 50m), Sum-Sim (25m och 50m), Open Water USM.
Isabelle Rydahl – SM/JSM (25m och 50m), Sum-Sim (25m och 50m), Open Water USM.
Elin Thörner – SM/JSM (25m), Open Water SM/JSM.
Ludvig Mathisen – Sum-Sim (25m och 50m).
Michelle Träff – Sum-Sim (50m), SM/JSM (25m).
Linnéa Lindberg – Sum-Sim (25m).
Clara Gustavson – Sum-Sim (25m).
Niclas Lindow – SM/JSM (25m)
Rolf Otterberg – Masters SM (25m)
Nichlas Westerlund – Masters SM (25m)
Mästerskapsmedaljer: (6 Guld, 12 Silver, 9 Brons = Totalt 27st).
GULD
Lina Watz – 50m Fj (Para SM 50m)
Malin Åström – 3000m (Open Water SM, Masters)
Linnéa Englund – 200m Br (Sum-Sim 25m)
Johan Rydahl – 100m Fj (Sum-Sim 25m)
Pojkar 4x100m Fr (Johan Rydahl) – Nordiska Mästerskapen (25m)
Pojkar 4x100m Me (Johan Rydahl) – Nordiska Mästerskapen (25m)
SILVER
Simon Wanna – 5000m (Open Water SM)
Elin Thörner – 5000m (Open Water SM & JSM)
Isabelle Rydahl – 2500m (Open Water USM)
Linnéa Englund – 100m Fr (Sum-Sim 50m)
Linnéa Englund – 200m Me (Sum-Sim 25m)
Johan Rydahl – 100m Fr, 200m Fr, 100m Ry, 200m Br (Sum-Sim 25m)
Pojkar 4x100m Fr (Johan Rydahl) – EYOF (50m)
Pojkar 4x200m Fr (Johan Rydahl) – Nordiska Mästerskapen (25m)
BRONS
Lina Watz – 50m ry, 50m Fr (Para-SM)
Linnéa Englund – 200m Me (Sum-Sim 25m)
Johan Rydahl – 200m Me (Sum-Sim 25m)
August Mathisen – 100m Br (Sum-Sim 25m)
Flickor 4x100m Fr (Linnéa Englund) – Nordiska Ungdomsmästerskapen (50m)
Mixed 4x100m Fr (Johan Rydahl) – EYOF (50m)
Rolf Otterberg – 50m Br, 100m Br (Masters SM 25m)

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR
SIMLINJEN 2017
2017 års verksamhetsår har nu gått och vi kan se tillbaka på ännu ett ostadigt år där Simlinjeansvarig
jobbat vidare med att utveckla verksamheten. Simlinjen har bedrivit sin verksamhet vid
sexbanorsbassängen med undervisningstider under hela lördagen och söndag förmiddag. Vi har även
haft samarbete med Engelska skolan där vi har lärt 14 barn i 6:e till 9:e klass att simma 200 meter
varav 50 meter ryggsim detta har uppskattats väldigt mycket och kommer att fortsätta in på 2018.
Under våren anordnades också en intensivkurs som dock inte erhöll det antal anmälningar som
eftersträvats men som var väldigt uppskattad bland deltagarna och deras föräldrar.
Åter igen har ingen sommarsimskola arrangerats p.g.a svagt intresse från medlemmarna.
Antalet barn i simlinjen har under vår och höstterminen legat relativt stadigt på ca 480 barn per termin
+ de 50 barn som deltog under intensivsimskolan.
Ett antal barn med funktionsnedsättningar har under terminerna beretts plats tillsammans med enskild
instruktör för att tillgodose det enskilda barnets/ungdomens behov.
Samarbetet med Sundsta badhus har varit god och de har varit hjälpsamma inom alla områden och när
Simlinjen har behövt hjälp med entréband har de ställt upp. Detta gäller också föreningens föräldrar
som har hjälpt till som värdar under varje Simlinjetillfälle och har uppskattats väldigt mycket från
Simlinjeansvarige.
Simlinjeansvariga - Therese Sköld har varit ansvarig under hela 2017 och har fått hjälp av både
kanslisten Carina Lindahl och ordförande David Lindberg när det har behövts.
Instruktörer - Simlinjeinstruktörerna, med arvode, har varit dryga 60 st (ordinarie samt vikarier)
varje termin och de har gjort ett mycket uppskattat arbete med stort engagemang. Vi försöker
kontinuerligt rekrytera fler engagerade instruktörer med adekvat simerfarenhet.
Utbildning av instruktörer - Kick-offer genomfördes inför varje termin där simlinjeansvarig går
igenom det viktigaste att tänka på gällande ledarskap och pedagogik i simning på både land och i
vattnet. Simlinjeansvarig har också anordnat nyutbildning och repetitionsutbildning i Barn-HLR för
alla ordinarie ledare under hösten 2017. Vi har även skickat iväg 3 instruktörer till Örebro för
utbildning i Simlinjeassistent Gul och Blå vilket var väldigt uppskattat.

Antagning av deltagare - Anmälan görs nu direkt av föräldrarna i kansliet online och under året har
ett arbete skett med revideringar av gruppinformation samt framtagande av enhetliga övningar för
samtliga grupper och aktivitetstillfällen.
Från simlinjens sida vill vi tacka alla instruktörer och övriga som bidragit till att utifrån
förutsättningarna skapa bra förutsättningar för barnen och ungdomarna i Simlinjen att utifrån deras
egna förutsättningar utvecklas i sin vattenvana, simkunnighet och som simidrottare.

// Simlinjen genom Therese Sköld

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR
POLOKOMMITTÉN 2017
Herrlaget nådde fram till slutspelet i allsvenskan. Vi bestämde
oss dock för att inte ställa upp i slutspelet, på grund av vår begränsade ekonomi samt att vår bassäng
inte fungerar för elitseriespel.
I juni var vi i Borås och spelade Beach-polo under SM veckan. Laget kom på 10-plats av 16 lag.
Adam Peter var under året utlånad till LUGI för spel i JSM och USM.
I JSM kom LUGI trea och i USM etta. Under hösten åkte Adam på NM med juniorlandslaget.
Våra ungdomar tränade på onsdagar och senare under hösten även på lördagar. Poolkampslaget har
deltagit i turneringar i Uppsala samt två egna turneringar i Karlstad.
I somras var laget på sommarläger i Hallstahammar.
Turneringen som vi hade den 2-3 december blev mycket välbesökt med lag från Stockholm och Umeå
utöver våra egna ungdomar.
Ledare för herrlaget: Laszlo Wiandt
Polocup: Mathias Gulwer
Polkamp: Alexandra Lindström / Per Bülund
KSS-vattenpolo

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR
HOPPKOMMITTÉN 2017
Januari månad började med två prova på tillfällen 17/1 och 24/1. Vi har under 2017 haft 50-tal
barn i träning tisdagar, torsdagar och söndagar.
Vårterminen avslutades 30/5 och 1/6 med uppvisning för respektive grupp av de hopp de lärt sig
under terminen, synchro hoppning och utdelning av simhoppsmärken som barnen blivit klara med.
Anna Nordström har under året gått basutbildning och grundutbildning till simhoppstränare.
Sommaren avslutades med Nationellt Breddläger i Karlskoga 2-6/8 där KSS hade med
6 deltagare och 2 tränare, Ola Elander och Maja Engh.
Höstens träningar för hopparna är fortsatt tisdagar, torsdagar och söndagar med både
landträning i B-salen och hoppträning i simhallen.
För första gången på tre år åkte vi 15-17/12 på tävling till Jönköping där KSS hade med
7 tävlande. Mycket lärorikt och utvecklande då vi själva ej haft möjlighet att genomföra någon
klubbtävling på hemmaplan. Sammanfattningsvis en mycket positiv upplevelse för hoppare,
tränare och ledare.
Höstterminen avslutades med uppvisning av respektive grupp den 19/12 och 21/12
Hösten avslutades med tränarmöte 28/12 där vi gjorde nya gruppindelningar i förhållande
till hur långt hopparen kommit.
För hoppsektionen:
Hans Gerdén & Maria Sjögelid

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FÖRÄLDRAKOMMITTÉN 2017
Föräldrakommittén har under året stöttat KSS genom att anordna en aktivitetsdag för
klubbens samtliga medlemmar och fika vid Simlinje avslutningarna.
Aktivitetsdagen genomfördes den 18 juni 2017 där ett 50-tal aktiva deltog samt ett 20
tal föräldrar som var behjälpliga inför och under dagen. Dagen bjöd på femkamp och
fika.
I samband med Simlinjeavslutningarna bjöds simmarna på fika.
Under 2017 har vi i föräldrakommittén försökt att finnas tillgängliga i badhuset för att
kunna svara på frågor från föräldrar. Det har varit ett roligt år med positiva upplevelser
och mycket engagerade föräldrar.

Föräldrakommittén genom
Madeleine Andersson och Harriet Pellfolk

