
   Karlstad 2022-03-21 
 
 
 
 

Årsmöte med Karlstads Simsällskap torsdagen den 21/3 2022 kl. 18:00 
 
Plats: Mötesrummet Halvmånen, Sundstabadet 
 
Närvarande:  
Per Bülund, Emma Eckerwall, Andreas Wilde, Per Johansson, Karoline Sjölander, Anders 
Pellfolk, Harriet Pellfolk, Johan Mathisen, Anna Lindberg, Maria Wahlstedt, Theres Schäf, 
Karl Lindoff, Madeleine Andersson, Per Danielsson, Therese-Marie Hall, David Lindberg 
 
§ 1 Val av ordförande för årsmötet. 
 David Lindberg valdes till ordförande 
 
§ 2 Val av sekreterare för årsmötet. 
 Andreas Wilde valdes till sekreterare 
 
§ 3 Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera årsmötets protokoll. 
 Karoline Sjölander och Anna Lindberg valdes till justeringsmän 
  
§ 4 Fråga om årsmötets behöriga utlysande. 
 Konstaterades att årsmötet har sammankallats i behörig ordning 
 
§ 5 Styrelsens årsberättelse. 
 Styrelsens årsberättelse lästes upp i sammandrag av ordförande Per Bülund: 

- Tävling och träning har bedrivits i den omfattning som möjliggjorts av 
pandemirestriktionerna 

- Simlinjens omfattning har varit begränsad av restriktionerna vilket påverkat 
rörelseresultatet 

- Verksamheten har bedrivits i simning, simhopp, vattenpolo, öppet vatten samt 
den nybildade triathlonsektionen 

- Ekonomi 
o Omsättningen har varit lägre än tidigare på grund av att både 

tävlingsverksamheten och simlinjeverksamheten har varit begränsade. 
Simlinjens vårtermin var speciellt påverkad 

o Per Johansson ställde fråga om de ökade intäkter för medlemsavgifter 
som ses i redovisningen. Per Danielsson förklarade att den ökning som 
ses i ökade medlemsavgifter kan förklaras med att medlemsavgift nu tas 
ut för simlinjens deltagare 

o Kostnadsbasen har varit oförändrad med lönekostnader för huvudtränare 
samt kanslist på halvtid. Därutöver tillkommer kostnader för Kansliet 
Online för redovisning och övrig administration 

o David Lindberg ställde fråga om erhållna bidrag. Förtydligades att dessa 
består i Covid-kompensation från RF 

o Egna tävlingar planeras under kommande verksamhetsår: UPG, Karlstad 
Open samt Karlstad Öppet Vatten och ytterligare en tävling planeras 

 



o Föräldrakommittén har bedrivit ett positivt arbete för att stärka 
föreningens ekonomi och gemenskap 

o Maria Wahlstedt ställde fråga om föreningens ekonomi och kostnadsbild 
för deltagare. Per Bülund nämnde att utveckling av simlinjen är en 
nyckelfråga, men även att andra intäktsmöjligheter behöver ses över och 
stärkas. Per Danielsson menade att en idrottsförening bör sträva mot ett 
nollresultat. För simlinjens verksamhet finns utmaningar i tillgång till 
ledare samt tider i simhallen. Per Bülund menade även att kostnaderna 
bör ses över exempelvis för tävlingsdeltagande samt träningsläger. 

o Per Johansson lyfte frågan om utlandslägrets kostnad. Förtydligades att 
kostnaden är hög på grund av att resan arrangeras på ett skollov. 
Föräldragruppen har dessutom ordnat riktade försäljningskampanjer för 
att minska kostnaden för deltagarna 

o Madeleine nämnde att kostnaden för träningsläger i Säffle känns hög då 
den sker på ordinarie träningstid som då faller bort 

o Karl Lindoff ställde förslag om sponsorsim samt anordnande av DM. Det 
senare är enligt Per Bülund inte möjligt på grund av simhallens tekniska 
status 

 
§ 6 Revisorernas berättelse. 

Revisionsberättelsen lästes upp av David Lindberg och Emma Eckerwall verifierade 
att den signerats av revisorerna. 

 
§ 7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2021 
 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 
 
§ 8 Val av 

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

b. 1 styrelseledamot för en tid av 2 år 

c. 2 styrelseledamöter för en tid av 1 år 

d. 2 suppleanter för en tid av 1 år 

e. 2 revisorer jämte 2 revisorssuppleanter 

f. Valberedningen bestående av minst 3 ledamöter 

Johan Mathissen läste upp valberedningens förslag. 

a. Per Danielsson valdes som simsällskapets ordförande för en tid av 1 år 

b. Theres Schäf valdes som styrelseledamot för en tid av 2 år 

c. Therese Hall och Madeleine Andersson valdes som ordinarie ledamöter för en tid 

av 1 år 

d. Karl Lindoff och Per Bülund valdes som suppleanter för en tid av 1 år 

e. Markus Brolinsson och Lars Sjöqvist valdes som revisorer för en tid av 1 år. Hans 

Ahlbringer valdes som revisorssuppleant för en tid av 1 år. 

f. Maria Wahlstedt, Andreas Wilde och David Lindberg valdes som valberedning 



§ 9 Fastställande av årsavgiften 
 Styrelsens förslag om oförändrad medlemsavgift antogs: 

a. 350:- per år för enskild medlem 

b. 500:- per år och familj för familjemedlemmar 

c. 100:- per termin för simlinjedeltagare 

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

 Inga förslag har inkommit 
 
§ 11 Övriga frågor 
 Styrelsen föreslår en förändring av stadgarna utifrån följande: 

a) Föreningens inträde i Triathlonförbundet 
b) Modernisering av stadgarna enligt RF:s mall 

 
 Maria Wahlstedt påpekade att punkt 21 behöver skrivas om för att bli korrekt. 
 
 Beslutades att styrelsens förslag antas med ovan nämnda justering. 
 
§ 12 Prisutdelningar 

Priser till den tjej och den kille som gjort de bästa resultaten på 100m medley under 
året. Detta var Linnea Lindberg (1.07.36) och Markus Bülund (1.01.39). Deras namn 
har graverats in på vandringspriserna och de kommer att få emotta priserna i 
simhallen 

 
§ 13 Årsmötets avslutande 
 Ordförande avslutade mötet och tackade för deltagande 
 
 
 
 
_________________________ 
Andreas Wilde, sekreterare   
 
 
 
_____________________________  _____________________________ 
Karoline Sjölander, justerare  Anna Lindberg, justerare 
 


