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KARLSTADS SIMSÄLLSKAPS ÅRSMÖTE 
HALVMÅNEN, SUNDSTA BAD & IDROTTSHUS  

TORSDAGEN DEN 7 MARS 2019 kl. 18.00 

 
Årsmötesförhandlingar. 

 

1.  Val av ordförande för mötet. 

2.  Val av sekreterare för årsmötet. 

3.   Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera årsmötets protokoll. 

4.  Fråga om årsmötets behöriga utlysande. 

5.  Styrelsens årsberättelse. 

6.  Revisorernas berättelse. 

7.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2018 

8.  Val av a)  Simsällskapets ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av 
       1 år 

b)  1 styrelseledamöter för en tid av 2 år 
c)  1 styrelseledamot för en tid av 1 år      
c)  2 suppleanter för en tid av 1 år 

  d)  2 revisorer jämte 2 revisorssuppleanter 

e) Valberedning bestående av minst 3 ledamöter 
 

9.   Fastställande av årsavgiften. 

10. Förslag, som väcks av styrelsen eller till styrelsen inlämnats av röstberättigad medlem 
minst 14 dagar före årsmötet. 

11. Övriga frågor. 

12. Prisutdelningar. 

13. Årsmötets avslutande. 

 

Efter mötet samlas styrelsen för konstituerande möte 

Alla medlemmar i Karlstads Simsällskap hälsas hjärtligt välkomna. 

 

Karlstads Simsällskap 

Styrelsen 

 

 



 

Karlstads Simsällskaps verksamhetsberättelse för år 2018 

Karlstads Simsällskaps styrelse får härmed avge sin verksamhetsberättelse för året 2018. 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 

 Ordförande:  Cherie Rydahl 

 Vice ordförande: Lars Klinghagen (ledamot) 

 Kassör:  Nichlas Westerlund (ledamot) 

 Sekreterare:  Hans Gerdén (ledamot) 

 Utbildningsansvarig: Sofia Mathisen (suppleant) 

 Informationsansvarig: Andreas Wilde (suppleant) 

 

Styrelsemöten: 

Styrelsen har under året haft 11 protokollförda möten. 

Revisorer har under året verksamhetsåret varit: 

Lennart Ivars 

Marcus Brolinsson 

Revisorssuppleanter har under året varit: 

Hans Albringer 

Peter Vestin 

Valberedningen har utgjorts av: 

Erik Rydahl  

David Lindberg 

Staffan Albringer 

Medlemsantalet 2018: 

Antalet medlemmar är ca 850 

Medlemsavgifter: 

Enskildmedlem: 250 kronor/år 

Familjemedlem: 350 kronor/år 

 

Styrelsen 

 

 

 



 

Ordförande har ordet  

2018 är till ända och vi summerar året. Vi i Karlstads simsällskap var representerade vid para 
EM i Glasgow. Lina Watz tog sitt första EM silver, vilket både hon och vi är mycket glada 
och stolta över. På hemmaplan arrangerades Karlstadsimmet av KSS och Capa med stor 
framgång tack vare goda insatser från alla inblandade. KSS har under året visat på ett 
fantastiskt engagemang i organisationen. Tack för allt arbete och all glädje ni sprider! 
Överraskande goda insatser vid SM både utom- och inomhus. Utomhus dominerade Jesper 
Andersson som slog Svenska rekord och erövrade ett antal medaljer i para SM. Inomhus 
levererade Linnea Englund överraskande fina simningar vilket även Erik Gissén gjorde. Erik 
erövrade också en bronsmedalj på 100 m rygg. Detta var fantastiskt bra gjort med tanke på 
den korta förberedelsetiden. 

Breddverksamheten (simlinjen) har fått en ny ansvarig, Alma Nystrand, som gjort ett mycket 
bra jobb den korta startsträckan till trots. Många nya initiativ har kommit från henne och även 
simlinjekommittén, vilket är utvecklande, glädjande och för verksamheten framåt. 

Våra sektioner fungerar bra. Till vår stora glädje blev vår idrottslyftsansökan från vattenpolon 
beviljad, vilket öppnade upp för att införskaffa en poolkampsplan för att kunna utveckla 
ungdomsverksamheten. Utmaningar finns dock i att finna tränare och ledare för att tillgodose 
behoven. Tydligast har detta varit i Hoppsektionen där vi inte kan ta emot den ökande 
tillströmningen av intresserade deltagare för denna aktivitet. 

Under 2018 har organisationen förändrats så till vida att vår kanslist slutat och så även 
huvudtränaren för Simsektionen. Kanslisten har ersatts av ideella krafter och att vi lagt ut 
stora delar av verksamheten till Kansliet online. Huvudtränaren har ersatts av en 
Verksamhetsansvarig, Mathilda Johansson-Norell, som också är huvudtränare för SM/JSM 
gruppen. Mathilda har kommit in bra i arbetet och föreningen och har visat på engagemang, 
kunskap och driv. Detta har kommit väl till pass i KSS strategiarbete. 

Föreningen har genomfört ett antal ”strategi work shops” och tagit fram vision, mission och 
värdegrund. Vi har genomfört informationsträffar med hela organisation och styrelsen för 
utformning av visionen och strategi 2025 samt prioriteringar av de aktiviteter som definierats. 
Detta är mycket bra för att skapa en gemenskap för alla KSS sektioner. En plattform skapas 
för organisationen att jobba vidare från med gemensamma mål och större förståelse. Det är 
också en viktig parameter för att utveckla organisationen för ökad delegation och snabbt 
genomförande av aktiviteter för att uppnå strategiska mål. Ett fokus som funnits är att öka vår 
närvaro på digitala plattformar (instagram, facebook och hemsida) för att kommunicera på 
mottagarens villkor. Detta har gett väldigt bra respons och vi kommer att fortsätta arbeta med 
dessa kanaler. 

Föreningens ekonomi har uppvisat en omsättning på 2,4 MSEK med ett resultat om -68 864 
SEK 

2018 har varit ett förändringens år. Det ekonomiska verksamhetsåret har handlat om att i linje 
med klubbens strategi, skapa stabila förutsättningar för ekonomisk tillväxt i framtiden. Detta 
har gjorts i en rad aktiviteter:  

- Efter att huvudtränare sagt upp sig sågs organisationen över och klubben valde att 
ersätta denna med en verksamhetsansvarig 



 

- 2017 års uppsägning av kanslist trädde i kraft i mitten av 2018. För att säkra en god 
ekonomisk administration och bokföring gjordes en upphandling för 
redovisningstjänster och löneadministration. Klubben valde Kansliet Online pga. en 
väl genomtänkt helhetspaketering samt deras vana att jobba i den här typen av 
verksamhet. Då klubben burit lönekostnad för kanslist året ut har det inneburit dubbla 
kostnader för bokföring och löneadministration. 

Bakom årets ekonomiska resultat ligger minskade intäkter samt medvetna val att möta 
ovanstående förändringar. Klubbens goda grundekonomi har möjliggjort och säkrat fortsatt 
nyttjande av Kansliet Online samt en heltidsanställd verksamhetsansvarig under tiden kostnad 
för kanslist kvarstått. Hade klubben inte burit kostnader för slutlöner och semesterskulder  
hade ett positivt resultat kunnat visas. Trenden kopplat till vikande intäkter fångades tidigt 
upp och klubben har mött det med en kraftig reducering av budgeterade kostnader, vilket 
framgår i resultaträkningen. För att 2019 kunna stärka ekonomin ytterligare är strategin nu 
utrullad och klubbens kommittéer har en tydlig plan för att öka klubbens intäkter under 2019. 
Goda exempel på detta är sponsorkommittéens arbete med att paketera våra sponsoravtal och 
marknadsföra dessa, tävlingskommitténs nya möjligheter för egna arrangemang samt 
simlinjens satsning på utbildning och kvalitetssäkring.  

Vår verksamhet har under året präglats av gemenskap, glädje och engagemang och därför vill 
jag rikta ett stort tack till alla våra kommittéer (Polo, Hopp, Sim, Simlinje, Öppetvatten, 
Föräldra och Marknad). Tack även till mina kollegor i styrelsen, engagerade föräldrar, 
simidrottare, Sundstabadets personal och våra samarbetspartners. Jag som ordförande är 
mycket stolt över att få vara en del av Karlstads Simsällskap. Tillsammans lyfter vi 
verksamheten till världsklass! 

 

Cherie Rydahl, Ordförande 

Karlstad Simsällskap 

Simidrott i världsklass för alla, KSS starkast i vattnet! 

  

  



 

 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 
  



 

Budgeterade totala intäkter och kostnader 2018 

 

 
  



 

Verksamhetsberättelse för Simlinjen 2018 

2018 års verksamhetsår har nu gått och vi kan se tillbaka på ett år där Simlinjeansvarig jobbat 
vidare med att utveckla verksamheten. Bland annat har Simlinjeansvarig medverkat på 
Simidrottsforum arrangerat av Mellansvenska Simförbundet, deltagit i KSS strategiarbete 
samt gått utbildningar i Kansliet Online och Idrottonline med SISU.  

Simlinjen har bedrivit sin verksamhet vid sexbanorsbassängen med undervisningstider under 
hela söndagen. Vi har även haft samarbete med Engelska skolan där vi har lärt 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.   

Antalet barn i simlinjen har under vår och höstterminen legat relativt stadigt på ca 465 barn 
per termin. 

Ett antal barn med funktionsnedsättningar har under terminerna beretts plats tillsammans med 
enskild instruktör för att tillgodose det enskilda barnets/ungdomens behov. Under 2018 har 
det dessutom tillkommit 4 elever utöver de 6 som varit med tidigare år.  

Ett nytt närvarorapporteringssystem har införts där ledarna bockar av närvaron i mobilen vid 
varje tillfälle. Detta har funkat övervägande del bra men det har varit en del tekniska krångel.  

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 våren 2018 och Alma Nystrand 
har varit ansvarig under hösten 2018. Madeline Andersson, Harriet Pellfolk, Michele och Per 
Bulund har stöttat upp med vissa delar då behov funnits. 

Instruktörer - Simlinjeinstruktörerna, med arvode, har varit dryga 40st (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 nästan alla ordinarie ledare under hösten 2018.  

Antagning av deltagare - Görs fortsatt direkt av föräldrarna i kansliet online 

 

 

 

 

 



 

 

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 Alma Nystrand 

 

 

 
 
 
 



 

Verksamhetsberättelse för simkommittén 2018 

Nu är det dags att sammanfatta ett nytt simmarår för Karlstads Simsällskap. Fram till april leddes 
simverksamheten av Niklas Judell. Niklas gick därefter vidare i sin tränarkarriär till en ny förening och 
Mahtilda Johansson Norell blev verksamhetsansvarig i KSS med huvudansvar för SM/JSM-gruppen. 

Masters SM (25 m) 

I Jönköping simmades det Masters SM. KSS hade en representant denna gång och det var såklart Rolf 
”Ottis” Otterberg. Rolf ställde upp på specialdistanserna 50 och 100 m bröstsim. På 100 m gick han ut 
stenhårt och var i ledning med nästan tre sekunder efter 50 meter. I mål simmade han in som tvåa. 
Även på halva distansen blev det ett silver och det var en valör bättre än fjolåret, så kanske kan 2019 
bli ett riktigt guldår för ”Ottis”. 

Swim Open Stockholm 

SOS lockade simmare från 25 länder med mängder av världssimmare. KSS hade sju simmare på plats 
och dessa slog 18 personliga rekord, 13 åldersrekord, 5 Värmlands rekord (junior) och 3 klubbrekord. 
Alla de tre rekorden kom på bröstsimsdistanserna och det var August Mathisen som stod för dessa. 
August och Johan Rydahl simmade sin sista tävling för KSS innan de gick vidare till en ny klubb. 
Johan Rydahl kvalificerade sig också för EJM som simmades under sommaren. 

Para-SM (50 m) 

Här hade vi en deltagare i år och det var Jesper Andersson. Jesper stod för en mycket imponerande 
insatts där han slog nya Svenska rekord på 200 och 400 m frisim i klassen S14. Medaljerna som togs 
var två guld, två silver och tre brons.  

 

 

Sum-Sim (50 m) 

KSS ställde upp med 6 simmare. Här tog Emily OBrien en bronsmedalj på 400 frisim. 

Tjejerna visade den där riktiga glöden sin vana trogen på samtliga lagkapper och klättrade i 
resultatlistan mot anmäld tid och placering. Ett strålande bra jobb! 



 

Under tävlingen tilldelades Joline Bakken pris efter att ha placerat sig som 3:a i sammanräkningen av 
UGP. 

    

Hösten 2018 var en nystart för KSS simsektion, med ny huvudtränare Mathilda Johansson Norell och 
försök till nya rutiner. Tränarteamet fick fem nya medlemmar under hösten, Louise Johansson, Ludvig 
Mathisen, Isabelle Rydahl, Ingrid Hellgren och Michelle Träff. Ett samarbete med sjukgymnasten 
Bosse Gabrielsson påbörjades där han ska hjälpa klubben att förebygga skador hos våra idrottare!  

Para-EM 

15 augusti lyckades Lina Watz ta silvermedaljen på 100 meter ryggsim på para-EM i Dublin! Detta 
var Linas första medalj på ett internationellt mästerskap. Tidigare har hon tagit medalj på NM. Under 
hösten tilldelades även Lina Watz Elitidrottstipendiet från Svenska Simförbundet. 

 

 
Foto:Sweden Para Swimming 

 

 

 



 

Över 50 simmare har representerat KSS på externa tävlingar under hösten, även från träningsgruppen 
vilket är väldigt roligt!  

   

Sum-Sim Riks (25 m) 

Sum sim region simmades i Örebro där Linnéa Englund (100 bröstsim och 100 frisim), Joline Bakken 
(100 ryggsim) och Linnea Lindberg (200 medley, 100 bröstsim, 400 frisim) kvalade till Sum sim 
riksfinal. Ludvig Mathisen placerade sig som första och andra reserv på 100 respektive 200 bröstsim. 
Under riksfinalen simmade Linnéa Englund till sig ett silver på 100 bröstsim med nytt årsbästa 
(1:09:47). Mycket bra prestationer även av Ludvig Mathisen som simmade till sig ett triss i pers på 50, 
100 och 200 bröstsim. Linnéa och Joline kämpade på bra och simmade in strax över sina personliga 
rekord.  

   

 
SM/JSM (25 m) 

Till kortbane-SM/JSM hade två simmare från klubben kvalificerat sig: Erik Gissén (50- och 100 meter 
fjäril. 50- och 100 meter ryggsim samt 50 frisim) och Linnéa Englund (50- och 100 meter bröstsim 
samt 100 meter medley) . Samtliga lopp gav finalsimningar och Erik lyckades knipa bronset på 100 
ryggsim. Linnéa simmade till sig en 5e plats i landet på 100 bröstsim.  

 

  
Nu blickar vi framåt mot fortsatt utveckling och nya mål!  

 

 

 



 

Verksamhetsberättelse för Öppet Vatten 2018 

Öppet Vatten sektionen startade upp under 2018. Det började med en förfrågan från fam. 
Sjölander om att få starta upp en öppet vatten-grupp för träningar en gång i veckan. Under 
sommaren genomfördes öppna träningar vid Kroppkärrssjön, Skutberget och Gubbholmen en 
gång i veckan med 10-15 simmare. Det var en mycket uppskattad aktivitet som lockade både 
KSS:are och andra i åldersspannet 10-60år. Detta uppmärksammades även i lokalmedia 
NWT.  

Karlstadsimmet plockades in under sektionen och genomfördes i augusti i samarbete med 
CAPA. Här startade första klubbmästerskapet i Öppet Vatten och var trots dåligt väder en 
mycket lyckad aktivitet för KSS klubbanda.  

Under säsongen deltog KSS simmare i ett antal olika Öppet Vatten tävlingar exempelvis. 
Vansbrosimmet, Göta Kanal simmet och Vidösternsimmet. Många fina placeringar för KSS 
simmare i både dam och herrklasserna.  

I augusti deltog sex simmare i USM/JSM i Öppet Vatten i Göteborg. Simon Wanna tog hem 
guldplaketten för Open Water Trophy. 

I oktober startade en ny träningsgrupp för Öppet Vattensimmare med ca 10 deltagare per 
gång. Gruppen har sedan dess tränat gemensamt varje tisdag.  

I december genomfördes för första gången Lussedoppet på Skutberget. Ett 15-tal KSS:are 
hoppade i det iskalla vattnet. En stor publik och en trivsam aktivitet med fika och glögg 
avslutade ett lyckosamt första år för Öppet Vatten sektionen.   

Foto: Lussedoppet vid Skutberget 2019. 

Öppet Vatten sektionen genom  

// Karoline och Tomas Sjölander 



 

Verksamhetsberättelse för Hoppkommittén 2018 
 
Under januari månad hölls tränarmöte inför uppstart av vårterminen. Vi har under 2018 haft 
ett 40-tal barn i träning tisdagar, torsdagar och söndagar. 
 
Vårterminen avslutades 31/5 med uppvisning för respektive grupp av de hopp de lärt sig 
under terminen. 
 
Under sommaren hölls ett Nationellt Breddläger i Karlskoga 1/8–5/8 där KSS hade med  
3 deltagare. 
 
Vidare under sommaren hade vi tränarmöte där höstterminen diskuterades och även ett 
dagläger till Örebro planerades. Hopptränare Annika åkte till England och var borta hela 
hösten men istället kom hopptränare Martin tillbaka efter att ha jobbat i Sälen under våren. 
 
Dagläger till Örebro genomfördes 8/9 med 15 barn och 3 tränare. Förmiddagen tillbringades 
på Jump trampolinpark och eftermiddagen i Örebro badhus som har ett 10-meters hopptorn. 
Daglägret var mycket uppskattat av såväl barn som tränare. 
 
Vi hade inför höstterminen ovanligt många ansökningar till nybörjargrupp så en kölista inför 
VT 2019 skapades då vi ej kunde ta emot alla barn. 
 
25/11 och 2/12 hölls prova på träningar för barn som var intresserade av simhopp. 
  
Tränarmöte 16/12 där vi gjorde nya gruppindelningar i förhållande till hur långt hopparen 
kommit. De många nya som ville börja efter prova-på simhoppningen har lett till att vi underl 
VT 2019 kommer att ha två nybörjargrupper. 
 
Höstterminen avslutades med gemensam uppvisning av de olika grupperna den 18/12 och 
följdes upp med enklare fika i receptionen. 
 
För hoppsektionen: 
 
Hans Gerdén 
 

 



 

Verksamhetsberättelse Vattenpolo 2018 

Herrlaget nådde fram till slutspelet i allsvenskan. Vi kom på andra plats. Vi bestämde oss att 
inte ställa upp i slutspelet. 

I juni var vi i Landskrona och spelade Beach-polo under SM veckan. Laget kom på 7-plats .  

Våra ungdomar tränade på onsdagar och senare under hösten även på lördagar. 
Poolkampslaget har deltagit i turneringar i Uppsala. I somras var laget på sommarläger i 
Hallstahammar. 

  

Ledarna är för herrlaget: Laszlo Wiandt 

och för Polkamp Mathias Gulwer. 

Vi hoppas på att kunna öka verksamheten år 2019. 

  

KSS-vattenpolo 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Verksamhetsberättelse för Föräldrakommittén 2018 

Föräldrakommittén har under året stöttat KSS genom att anordna en aktivitetsdag för 
klubbens samtliga medlemmar, varit med i planering och genomförande av 
Karlstadsimmet, planerat för och delegerat försäljning av New Body och 
kryddförsäljning samt köpt in profilprodukter till KSS.  

Under året har föräldrakommittén varit med i verksamhetsutvecklingen av KSS i och 
med deltagande i workshop, planeringsmöten samt varit behjälpliga med planering 
och strukturerande av transport till och från övernattningstävlingar. Utöver detta har 
föräldrakommittén under 2018 hjälp till med fika och föräldrabemanning vid 
Simlinjen. 

Under 2018 har vi upplevt att arbetet som tidigare skett i föräldrakommittén har blivit 
mer känt i klubben vilket har bidragit till att vi har fått fler frågor och ansvarsområden 
att täcka in. Positivt att klubbmedlemmar, föräldrar, tränare och styrelsemedlemmar 
vänder sig till föräldrakommittén i olika frågor och uppdrag.  

Inför 2019 ser vi ett behov av att utveckla arbetet inom kommittén för att svara upp 
mot klubbens mål och behov.  

 

Föräldrakommittén genom 

 

Madeleine Andersson och Harriet Pellfolk 

  

 

 

 

          



 

Verksamhetsberättelse Marknadskommittén 2018 (hösten) 

Marknadskommittén har under året arbetat med att stötta föreningen genom riktade aktiviteter 
(Karlstads Simmet/Lussedoppet). Utöver detta har kommittén arbetat vidare med att försöka fylla på 
med fler skyltar i badhuset. 

Ett antal planeringsmöten har genomförts och kommittén har också deltagit i de av föreningen 
anordnade strategiwork-shops. 

• Ordnat sponsring av mat och dryck till Karlstad Simmet. 
• Jobbat med nya medlemserbjudanden t.ex Actic och Wolff-wear 
• Hittat nya exponeringsytor i simhallen för att kunna jobba mer flexibelt med ev sponsorer. 

Fått godkänt av badhusledningen för att montera 2 nya ”Smartframes” tillsammans med Tag 
reklam inne i simhallen 

• Ny samarbetspartner till Öppet vatten, ARK. Detta samarbete kommer utvecklas mer under 
2020, 2019 bistår dom med en del simmössor både till tävlig och träning. 

• Medlemsvärvning. 

Marknadskommittén 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 


