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Protokoll från styrelsemöte i Karlstads Simsällskap Måndagen den 5/2-2018 kl. 18,00 

 

Plats: KSS kansli 

 

§ 106     Mötet öppnas     

 

§ 107 Val av justerare 

- David Lindberg 

  

§ 108 Genomgång av dagordningen 

 

§ 109 Öppna punkter från föregående protokoll 
- Vid föregående styrelsemöte diskuterades frågan om insatser för att locka medlemmar till 

årsmötet utifrån både de förändringar som förslås att vidtas i föreningens stadgar samt behovet av 

ideellt engagemang. Föräldrakommittén får därför i uppdrag att bjuda på fika på årsmötet och 

Anders ber Harriet och Madelene att bistå i frågan. 

 

§ 110 Ekonomi 
- Resultatet för helåret 2017 gicks igenom och styrelsen beslutade att fondera 100 000 kronor av 

2017 års vinst. 

- Det positiva resultatet för verksamhetsåret beror bland annat på ökade intäkter från sponsring med 

78 000 kr och den under året införda egenavgiften för närtävlingar som gett en positiv 

resultatpåverkan med 77 000 kr. Det noteras dock att tävlingsavgifterna var 81 000 kr lägre i 

förhållande till budget vilket innebär att färre starter skett än vad som förväntats utifrån antalet 

tävlingsaktiva medlemmar. Styrelsen noterade också att antalet deltagare i simlinjeverksamheten 

är något färre under vårterminen än vad som varit fallet under höstterminen. 

- Styrelsen diskuterade förslag som inkommit från Simon Wanna rörande ekonomiskt bistånd till 

hans elitsatsning. I samband med behandlingen av frågan konstaterades att den lämpligen bör 

avgöras av föreningens nya styrelse då den rör framtida åtaganden. Styrelsen konstaterade dock 

att det nuvarande förslaget från Simon Wanna kan bli svårt att tillmötesgå och att alternativa 

lösningar bör diskuteras i samråd med Simon. 

 

§ 111 Administration 
- Fortsatt dialog avseende organisatoriska frågor kopplade till nya stadgar 

 

§ 112 Noterat från sektionerna 
- Polo  

Första matchen i Uppsala den 24 februari.   

- Simlinjen 

Therese kommer att sluta till sommaren, ersättare kommer att behövas. 

Mer marknadsföring behöver göras för simlinjen inför hösten, förslag finns att använda sig av 

riktade marknadsföringsinsatser via FB som når den aktuella målgruppen. 

- Tävling 

Se nedan under övriga frågor 

- Utbildning 

Alla tidigare funktionärer har fått mail om funktionärsutbildning, några har emellertid avsagt sig 

fortsatt engagemang och klubben behöver fler personer som utbildar sig till funktionärer om vi 

ska kunna hålla tävlingar i framtiden. 

 

 



§ 113 Utgående skrivelser 
- Inbjudan till årsmötet den 15 mars 2018 har gått ut via annons i NWT men ska också 

sammanställas för utskick till de enskilda föreningsmedlemmarna.  

 

§ 114 Övriga frågor 

- Policydokument 

- Baltic sea youth games – dialog rörande det besked som Johan delgett kommunen och Lars 

kommer i anledning av både arrangemanget och behovet av framtida lokala tävlingar att träffa 

Mats Ahren för att diskutera möjligheterna för föreningen till att disponera del av anläggningen 

för tävlingar under året. 
 

§ 115 Nästa möte 
- Konstituerande möte för ny styrelse i samband med årsmötet den 15 mars 2018. 

  

§ 116 Mötet avslutas 

 

 

Vid protokollet    Justerare  

 

 

 

 

 

Maria Wahlstedt     David Lindberg 

 
 


