
   Karlstad 2017-12-12 

 

 

 

Protokoll från styrelsemöte med Karlstads Simsällskap  
Tisdagen den 12/12 – 2017 kl. 19,00 

 

Plats: KSS kansli 

Närvarande: David Lindberg, Maria Wahlstedt, Emma Eckerwall, Hans Gerdén, Anders 

Pellfolk, Elisabeth Hedin, Lars Klinghagen, Nichlas Westerlund, Johan Mathisen  

Frånvarande: Linda Englund, Fredrik Weng 

 

§ 95       Mötet öppnas     

 

§ 96  Val av justerare: Anders Pellfolk 

   

§ 97 Genomgång av dagordningen 

 

§ 98 Öppna punkter från föregående protokoll 

     

 

§ 99 Ekonomi 
- Resultat November 2017: Vi ligger fortfarande något bättre till nu än förra året. Ser ut att 

kunna bli ett litet plusresultat för året. 

- Budget för 2018 godkänns med den skillnaden att simtränarnas utbildningspost utökas från 

25k till 30k. Simsektionens budget är framtagen genom tidigare utfall då inget budgetförslag 

har skickats från Simkommittén. 

- För 2018 så bör tävlingsanmälningar som gör så att den budget som är satt för tävlingar inte 

kan hållas, lyftas till styrelsen. 

 

§ 100 Administration 
-  

 

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

- Hopp:  

Simhoppstävling i Jönköping 15-17 december. 7 deltagare från KSS simhopp. 

Avslutningar v. 51 

- Polo:  

Poolkampen har gått bra 

Allsvenskan börjar i slutet av januari 

- Simlinjen:  

Behöver hitta ersättare för Terese S 

- Tävling:  
Lars K ska ha möte med januari med representanter från kommunen för att diskutera 

möjligheten att arrangera 2 tävlingar per år i Sundsta Badhus. 
- Utbildning:  

Maria W har deltagit i föreläsning av BRIS om sexuella övergrepp på barn. På 

www.idrottsbrevet.se finns mer information om riktlinjer som en idrottsförening kan 
följa. Där finns bl.a. en integritetspolicy.  

- Föräldrakommitté:  

 



 
§ 102 Utgående skrivelser: 
 Inga utgående skrivelser. 
 

§ 103 Övriga frågor 

- Kommittéer 

- Strategiska planer 

- Policydokument 
- Baltic sea youth games 

För närvarande väldigt oklart vad det här skulle innebära. Som situationen är idag kan 

inte KSS vara med och arrangera tävlingar eftersom vi inte får/kan ha tävlingar i Sundsta 

Badhus. För att vi ska kunna hjälpa till måste det ändras på samt att vi innan Baltic sea 

youth games, har arrangerat minst två egna tävlingar för att få ordning på 

tävlingsorganisation och funktionärer 

- Hemsidan – Kansliet online 
- Årsmöte nästa år 

Förslag att vi hittar på något som kan locka mer deltagare och göra mötet roligare. Ex. 

att priser kan lottas ut till de som är där, belöna KSS-medlemmar som utmärkt sig på 

olika sätt, ha fika för självkostnadspris osv. 
 

§ 104 Nästa möte 
 måndag den 5 februari 2017 kl 18,00 

  

§ 105 Mötet avslutas 

 

Antecknat av: 

                        

 

 

______________________________________________________ 

Hans Gerdén 

(sekreterare) 

 

 

 

Justerat: 

 

 

______________________________________________________ 
Anders Pellfolk 


