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Karlstads Simsällskaps verksamhetsberättelse för år 2019 

Karlstads Simsällskaps styrelse får härmed avge sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019.  

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 

Ordförande:  Cherie Rydahl 

Vice ordförande: Andreas Wilde (ledamot) 

Kassör:  Sofia Mathisen (ledamot) 

Sekreterare:  Anna Lindberg (suppleant) 

Simlinjeansvarig: Per Danielsson (suppleant) 

Nichlas Westerlund (ledamot) 

 

Styrelsemöten: 

Styrelsen har under året haft 13 protokollförda möten. 

 

Revisorer har under verksamhetsåret varit: 

Marcus Brolinsson 

Lars Sjöquist 

 

Revisorssuppleanter har under året varit: 

Hans Albringer 

Peter Vestin 

 

Valberedningen har utgjorts av: 

Erik Rydahl 

David Lindberg 

Johan Mathisen 

 

Medlemsantalet 2019: ca. 800 

 

Medlemsavgifter 2019: 

Enskild medlem: 250 kr/år 

Familjemedlem: 350 kr/år 



Ordförande och vice ordförande har ordet 

2019 är passé och vi blickar tillbaka och summerar året. Vi i Karlstads simsällskap var 
representerade vid para VM i London. Lina Watz visade återigen vilken vinnarskalle hon är 
när hon satte personligt rekord, svenskt rekord och placerade sig på femte plats på distansen 
100 ryggsim vid Para VM. Hennes hittills bästa placering på ett världsmästerskap.  

På hemmaplan har tävlingsverksamheten tagit viktiga kliv framåt. Under 2019 arrangerades 
inte mindre än tre sanktionerade tävlingar varav en med internationell status, Baltic Sea 
Youth Games, BSYG. Tack alla i tävlingsorganisationen för ert ovärderliga arbete, utan er 
hade det inte varit möjligt! I lite livligare vatten utomhus arrangerades för första gången 
Karlstad Öppet Vatten vid Orrleken med stor framgång tack vare goda insatser från alla 
inblandade. Här möttes simkunnighet, vattenpolo, motion och elitsimning på ett 
inspirerande sätt med en härlig miljö som inramning. 

Under hösten fick vår verksamhetsansvariga, Mathilda Johansson Norell, tjänstledigt då hon 
fått erbjudande för att pröva vingarna i USA. Hem från USA kom en nygammal tränade, 
Göran Westerlund, tillbaka och förgyllde KSS med både erfarenhet och bra resultat. KSS har 
under året visat på ett fortsatt gott engagemang i organisationen. En ny tradition var det 
årliga Lussedoppet som genomfördes för andra året. En tradition väl värd att bevara och som 
går helt i linje med KSS strategi och värdeord: gemenskap, passion och respekt. Tack för allt 
arbete och entusiasm! Tillsammans 2020 hoppas vi bli ännu fler som deltar i det pågångna 
arbetet som tar oss mot världsklass.  

Mycket goda insatser vid Masters SM och SM utomhus. Nordiskt rekord av Erik Gissén som 
visat en uppåtgående kurva resultatmässigt för varje tävling denna säsong. Jesper Andersson 
och Lina Watz slog båda svenska rekord och tog båda medaljer vid Para SM. Inomhus 
levererade tjejlaget vid Sumsim Riks överraskande fina simningar. En bronsmedalj erövrades 
och därmed klubbens första lagmedalj för tjejer på ett svenskt ungdomsmästerskap. Detta 
var fantastiskt bra gjort!  

Breddverksamheten (simlinjen) ansvariga Alma Nystrand, har under året jobbat på distans 
för att få kontinuitet i det påbörjade arbetet vilket är utvecklande, glädjande och för 
verksamheten framåt. Per Danielsson har stöttat Alma som utbildningsansvarig och 
simlinjekommittéarbetet efter Per och Michelle Bülund som övergått till tävlingskommittén.  

Våra sektioner har fått tillskott. Nytt för året 2019 var prova på konstsim. Ett projekt som vi 
hoppas ska ge ringar på vattnet för ytterligare en simidrott i verksamheten. Utmaningar 
finns dock i att hitta lediga bassängtider. Hoppsektionen har lyckats med att få en stabil 
grupp av tränare under året och har både vidareutbildat sig och startat upp masters. Polon 
har jobbat med att visa upp sin simidrott vid olika arrangemang för att locka fler ungdomar 
till vattenpolon. Poolkampsplanen som införskaffades har använts vid dessa arrangemang. 
Polon har också haft ett ökat fokus på att höja närvaron på KSS digitala plattformar 
(Instagram, Facebook och hemsidan) för att göra simidrotten mer synlig. Utmaningar 
kvarstår med att värva fler medlemmar och aktiva till vattenpolon. 

Under 2019 har organisationen förändrats så till vida att vår Verksamhetsansvariga och KSS 
huvudtränare efter tjänstledighet av ett halvår slutat. Omorganisationen har inneburit att 



ordföranden för klubben har gått in som tränare i dennes ställe och vise ordförande har 
övertagit ordförandeposten. Stora delar av verksamhetens administrerande delar ligger 
fortsatt på Kanslisten online, men vissa delar på timanställd kanslist då arbetsinsatsen ideellt 
varit övermäktigt med en reducerad styrelse. Styrelsen flexibilitet och prestigelösa 
handlande under snabba förändringar har gjort att verksamheten trots stora omställningar 
haft små konsekvenser för den enskilde medlemmen. 

Föreningen. har under räkenskapsåret haft intäkter om 2 645 722 SEK med ett resultat om 
307 202 SEK. 

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:  

- En översyn av verksamhetens medlem/träning och tävlingskostnader för att matcha 
de kostnader klubben har idag men också för att kunna genomföra de satsningar 
föreningen står inför för att nå målen. 

- För att nå de målsättningar som verksamheten tagit sikte på krävs ett aktivt arbete 
med att kontinuerligt och noggrant se över intäkter, kostnader och följa upp 
verksamhetens behov. KSS fortsätter följa strategin och jobbar mot målen. 

- En viktig aktivitet för att stärka ekonomin är att föreningen arrangera tävlingar. 
Karlstads Simsällskap har under 2019 arrangerat flera tävlingar där startavgifter och 
sponsorer varit betydelsefulla tillskott i kassan.  

- Föreningen har fortsatt haft Kansliet Online som verksamhetssystem. Övrig 
administration har verksamhetsansvarig hanterat fram till tjänstledigheten. Därefter 
har verksamhetsadministration lagts ut på andra krafter. 

Bakom årets ekonomiska resultat ligger ökade sponsorintäkter till våra tävlingar samt 
medvetna val att möta ovanstående förändringar. Verksamhetens goda grundekonomi har 
möjliggjort och säkrat fortsatt nyttjande av Kansliet Online samt en heltidsanställd 
verksamhetsansvarig under det första halvåret för att sedan omfördelas till andra poster. 
Verksamhetens kommittéer har jobbat efter förenings strategiska plan och därmed ökat 
intäkterna till föreningen. Simlinjen har fortsatt satsat på utbildning av instruktörer för att 
kvalitetssäkra simundervisningen. 

Vår verksamhet har under året präglats av stor passion och hårt arbete. En 
lösningsorienterad verksamhet utan prestige där gemenskap, glädje och respekt leder oss i 
rätt riktning. Därför vill vi rikta ett stort tack till alla våra kommittéer (Föräldra, Öppetvatten, 
Marknad, Hopp, Sim, Simlinje, Tävling och Polo). Tack även till kollegor i styrelsen, 
engagerade föräldrar, simidrottare, Sundstabadets personal och våra samarbetspartners. Vi 
som ordförande och vice ordförande är mycket glada över att få vara en del av Karlstads 
Simsällskap. Tillsammans behöver vi bli fler för att lyfta verksamheten vidare till världsklass! 

Cherie Rydahl, Ordförande 

Andreas Wilde, Vice ordförande  
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Styrelsen för Karlstads Simsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2019.
 
 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
 
 
Förvaltningsberättelse
 
 
Verksamheten
 
Allmänt om verksamheten
Föreningen har sitt säte i Karlstad.
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Verksamheten har löpt på som vanligt.
 
Flerårsöversikt (Tkr) 2019 2018 2017   
Nettoomsättning 2 147 1 509 1 761
Resultat efter finansiella poster 307 -112 230
Soliditet (%) 53,0 40,5 47,0

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med 
noter.
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Resultaträkning Not 2019-01-01
-2019-12-31

2018-01-01
-2018-12-31

 

Föreningens intäkter
Nettoomsättning 2 051 051 6 769
Medlemsavgifter 95 550 1 502 157
Bidrag 360 865 273 070
Gåvor 107 841 19 661
Övriga rörelseintäkter 30 415 501 055
Summa föreningens intäkter 2 645 722 2 302 712

Föreningens kostnader
Handelsvaror -296 088 -289 908
Övriga externa kostnader -912 457 -944 566
Personalkostnader 2 -1 132 856 -1 183 195
Summa föreningens kostnader -2 341 401 -2 417 669
Rörelseresultat 304 321 -114 957

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2 964 3 250
Räntekostnader och liknande resultatposter -83 -92
Summa finansiella poster 2 881 3 158
Resultat efter finansiella poster 307 202 -111 799

Resultat före skatt 307 202 -111 799

Årets resultat 307 202 -111 798
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Balansräkning Not 2019-12-31 2018-12-31
 

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 3 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0

Summa anläggningstillgångar 0 0

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 163 344 59 068
Övriga fordringar 80 38 417
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 36 106 20 141
Summa kortfristiga fordringar 199 530 117 626

Kassa och bank
Kassa och bank 1 333 782 1 024 517
Summa kassa och bank 1 333 782 1 024 517
Summa omsättningstillgångar 1 533 312 1 142 143

SUMMA TILLGÅNGAR 1 533 312 1 142 143
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Balansräkning Not 2019-12-31 2018-12-31
 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Eget kapital vid räkenskapsårets början 505 550 574 404
Årets resultat 307 202 -111 798
Eget kapital vid räkenskapsårets slut 812 752 462 606

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 63 383 67 000
Skatteskulder 15 233 21 058
Övriga skulder 110 991 121 841
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 530 953 469 638
Summa kortfristiga skulder 720 560 679 537

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 533 312 1 142 143
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Noter
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. 
 
Anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider:
 
Inventarier, verktyg och installationer 5

 
Not 2 Medelantalet anställda

2019 2018

Medelantalet anställda 1 1

 
Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 104 073 104 073
Omklassificeringar -3 000  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 101 073 104 073

Ingående avskrivningar -104 073 -104 073
Omklassificeringar 3 000  
Utgående ackumulerade avskrivningar -101 073 -104 073

Utgående redovisat värde 0 0

 
Not 4 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut.
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Cherie Rydahl Sofia  Mathisen
Ordförande

Anna  Lindberg Andreas Wilde

Per Danielsson

 
Min revisionsberättelse har lämnats 
 
 



Verksamhetsberättelse för Simlinjen 2019 
 
Simlinjen har bedrivit sin verksamhet vid sexbanorsbassängen med undervisningstider under 
hela söndagen. Totalt omfattar Simlinjen 12 tillfällen per termin.  KSS har även haft ett 
fortsatt samarbete med Engelska-skolan där vi har lärt barn i 6:e till 9:e klass att simma 200 
meter varav 50 meter ryggsim. 
 
Antalet barn i Simlinjen har under vår och höstterminen legat relativt stadigt på ca 470 barn 
per termin.  
 
Ett antal barn med funktionsvariation har under terminerna beretts plats tillsammans med 
enskild instruktör för att tillgodose det enskilda barnets/ungdomens behov.  
 
Simlinjeansvarige Alma Nystrand gör en mycket god insats och utvecklar hela tiden 
verksamheten. Alla ledare gör en gedigen insats och såväl deltagare som föräldrar 
uppskattar verksamheten.  
 
Den digitala anmälan och det digitala närvarosystemet fungerar på ett bra sätt.  
 
Samarbetet med personalen i badhuset har varit god och de har varit hjälpsamma inom alla 
områden och när Simlinjen har behövt hjälp med entréband har de ställt upp.  
 
Simlinjeansvarig – Alma Nystrand har varit ansvarig för simlinjen under hela 2019. Per 
Bulund och Per Danielsson har bistått under året och en mycket stor insats har de föräldrar 
som deltagit som värdar vid varje simlinjetillfälle gjort.  
 
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 erfarenhet av 
simning. KSS ska vara stolta över att vi har ett så stort gäng instruktörer som varje vecka gör 
en gedigen insats.  
 
Antagning av deltagare - Görs fortsatt direkt av föräldrarna i kansliet online 
 
Från Simlinjen 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 Per Danielsson 

 

 

 

 

 



Verksamhetsberättelse för simkommittén 2019 

 

Nu är det dags att sammanfatta 2019 års simning för Karlstads Simsällskap. Fram till 
september leddes simverksamheten av Mathilda Norell Johansson. Mathilda blev därefter 
erbjuden praktik i USA och fick tjänstledigt ett halvår. Under tjänstledigheten för Mathilda 
delade Göran Westerlund, nygammal KSS-tränare hemkommen från USA, och Cherie Rydahl, 
ordförande KSS för simträningen med ansvar för grupperna Nuss, Sum och Mästerskap. 

Masters SM (25m) 

I Eskilstuna simmades det Masters SM. KSS hade med sig en betydligt större trupp (9st) än 
fjolåret då endast en simmare representerade KSS. I fjol var det Rolf ”Ottis” Otterberg som 
höll fanan högt åt KSS med silvermedaljer på specialdistanserna 50 och 100 bröstsim. Vi 
anade att 2019 skulle vara revansch år för Ottis och visst infriade han detta med en medalj 
av ädlaste valör. Ett guld blev det också för Karlstads Simsällskaps tävlingsinriktade 
huvudtränare och verksamhetsansvarig Mathilda Norell Johansson. Sällan har ett sådant 
”fighting face” skådats. Ett guld och klubbrekord på 50 frisim och 50 fjäril. Hon ”peppade” 
och ”hotiverade” laget som även det knep guldet. I laget simmade Erik Gissén, Nichlas 
Westerlund, Mathilda Johansson Norell och Karoline Sjölander. Erik Gissen satte nordiskt 
rekord på 50 fjäril. Brons till Agnetha Eriksson och Elvira Eklund Ramböl. Lagkappsmedaljer 
till Rolf Otterberg, Agnetha Eriksson, Bibbi Lundin och Erik Rydahl. Stark insats och stor 
glädje! Gemenskap, respekt och passion för simning i sin prakt. Ett Masters SM som gav 
mersmak och bidrog till klubbens mål med fina klubbpoäng.  

 

 

Swim Open Stockholm 

Konkurrensen för SOS har bara ökat för varje år. Mängder med simmare från världseliten 
kommer till detta svenska arrangemang och från KSS var sex simmare på plats. De som stack 
ut lite extra var Erik Gissén som slog personligt rekord och klubbrekord på 50 fj 24.94 samt 
Linnea Englund som gjorde detsamma på 50 br 33.39 och tog sig till final på 100 br. 

 

 



SM och Para-SM (50 m) 

Under SM och Para-SM i Malmö sätts det personbästa av samtliga kvalificerade simmare 
Ludvig Mathisen, Erik Gissén, Jesper Andersson och Lina Watz. Jesper och Lina satte också 
svenska rekord och tog medaljer. Lina tog guld på 50 och 100 ry och Jesper tog guld på 400 fr 
och brons på 100 fr. Erik Gissén tog sig till final på 100 fjäril och 50 ryggsim och bestämde sig 
för att satsa vidare på simningen. 

Sum-Sim (50 m) 

KSS ställde åter igen upp med en för klubben stor trupp till Sum-Sim (11st). Denna gång var 
det flera förstagångssimmare och det var ingen som tog medalj. Underlaget simmare visar 
ändå att det finns goda förutsättningar att med mer träning och erfarenhet kunna vara med 
och slåss om medaljerna längre fram. Amanda Johansson var närmast på 200 bröstsim där 
hon slutade fyra denna gång. Förmodligen den sista gången hon står utanför pallen. Killarna 
(Ludvig Mathisen, Elias Sjölander, Marcus Bülund och Max Liesten) gjorde imponerade 
simningar i alla lagkapper och sänkte sina anmälningstider rejält. Ett grymt bra lagarbete!  

 

   

 

 



BSYG 

Tillsammans med kommunen och en rad andra idrotter arrangerades Baltic Sea Youth 
Games i Karlstad. En internationell tävling med simmare från Ukraina, Vitryssland, Tyskland, 
Lettland och Ryssland för simmare födda 04 och 05. Linnea Lindberg från Karlstads 
Simsällskap tog en bronsmedalj på 200 medley och satte nytt personbästa 2.29.47. 

Para-VM 

Lina Watz gjorde det igen. Med en vinnarskalle gör hon sin bästa placering någonsin på ett 
Para-VM och slår svenskt rekord på specialdistansen 100 ryggsim. Förutom 100 ryggsim 
simmade Lina också 50 och 100 frisim i London Aquatic Centre. Nu är siktet inställt på 
Paralympics i Tokyo.  

 

 

SM/JSM (25 m) 

I Eskilstuna simmades kortbane-SM. Endast en simmare hade kvalificerats sig för 
mästerskapet denna gång. Ludvig Mathisen simmade 50 br på nytt personbästa 30.44 

 

Sum-Sim Riks (25 m) 

Till Sum-Sim Riks i Umeå hade sju simmare kvalificerat sig. Om det var killarna som gjorde 
grymma insatser i laget i somras så var det nu tjejerna som visade enorm kämpaglöd. Redan 
första passet krossade tjejerna sin anmälningstid från 4.34.01 till 4.27.70 och tog ett brons. 
Den första lagmedaljen för KSS-tjejer i ett Sum-Sim Riks någonsin. I laget simmar Joline 



Bakken (personbästa och klubbrekord på första sträckan 100 ry 1.06.32), Amanda Johansson, 
Linnea Lindberg och Agnes Wilde. Så imponerande! Ludvig Mathisen satte personligt rekord 
på 100 br och Marcus Bülund simmade på sin näst snabbaste tid på 100 fr. Personbästa 
sattes också på alla frisimsdistanserna för tjejerna med fina placeringar. Miranda Wahlstedt 
400 fr 5:e plats, Joline Bakken 800 fr 6:e plats och Linnea Lindberg knöt ihop säcken och 
visade för sig själv och andra att hon är att räkna med både nu och i fortsättning. Linnea 
Lindberg tog sin första individuella Sumsim medalj. Ett mycket bra lopp och en bronspeng 
som visar att varje lopp är ett nytt lopp. Ett brons tog även Amanda Johansson på 200 
bröstsim som avlutade Sumsim på ett strålande sätt. Ett mycket väl genomfört Sum-Sim Riks 
med allt vad det innebär: Skratt, glädje, gråt, känslor, lycka, fighting spirit och bus. Nu har 
simmarna fått mer erfarenhet i simryggan och vi ser fram emot nästa säsong.  

 

   

Nu sätter vi nya mål och fortsätter jobba hårt! Work works! 

 

 

 

 



Verksamhetsberättelse för Öppet Vatten sektionen 2019 

 

Under januari påbörjades planeringsarbetet med tävlingen Karlstad öppet vatten. Detta var 
första året som KSS arrangerade tävlingen i egen regi. Tävlingen genomfördes den 10 augusti 
i Mariebergsviken. Trots lite dåligt väder blev det ett lyckat evenemang och ett 60-tal 
deltagare simmade de olika sträckorna. 

I December arrangerade sektionen för andra året i rad en avslutning för hela KSS genom 
Lussedoppet på Skutberget. Detta lockade många medlemmar och ett 25-tal personer både 
KSS:are och andra vågade sig i vattnet. Även i år blev det ett trevligt och uppskattat 
evenemang.  

Under sommaren deltog ett antal KSS simmare, både ungdomar och masters, i olika öppet 
vattentävlingar bl.a. Vansbrosimningen, Göta Kanalsimmet och Ferlindoppet. Det blev 
många fina placeringar och medaljer till klubben. I augusti deltog fem simmare i Öppet 
Vatten JSM i Göteborg.  

Under året har ett antal nya masterssimmare tillkommit till klubben och från och med 
hösten utökades de gemensamma träningstiderna till två dagar i veckan.  

För Öppet Vatten sektionen 

Karoline Sjölander, Tomas Sjölander 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verksamhetsberättelse för simhoppskommittén 
 
 
Under januari månad hölls tränarmöte inför uppstart av vårterminen. Vi har under 2019 haft 
45 barn i träning tisdagar, torsdagar och söndagar. Inför höstterminen togs beslut om att på 
prov starta upp en mastersgrupp (vuxengrupp). Där har vi haft 6 deltagare. Detta är rekord i 
antal medlemmar i hoppsektionen. 
 
Vårterminen avslutades 28/5 med uppvärmning genom brännboll på grönytan utanför 
badhuset. Sedan hade vi uppvisningshopp inne i badhuset inför föräldrar och syskon. 
 
Under sommaren hölls ett Nationellt Breddläger i Karlskoga där KSS hade med 4 deltagare. 
 
I augusti hade vi tränarmöte där höstterminen diskuterades och planerades. 
 
För att förbättra träningsmöjligheterna har extra gymnastikmattor och även enklare 
landträningsutrustning införskaffats. 
 
Den 22/10 hölls ett lyckat klubbmästerskap för hoppsektionen. Det första 
klubbmästerskapet sedan badhuset byggdes om! 
 
Flera av tränarna har under hösten varit på landträningskurs i Stockholm vilket stärkt både 
kompetensen och grupptillhörigheten. 
 
Extra roligt att vi år hade med 4 hoppare på tävlingen Julklappshoppet i Jönköping 6/12–
8/12. 
 
Höstterminen avslutades med gemensam uppvisning av de olika grupperna den 18/12 och 
följdes upp med enklare fika i receptionen. 
 
Tränarmöte 22/12 där vi gjorde nya gruppindelningar i förhållande till hur långt hopparen 
kommit. Även den här terminen har vi haft ganska många i kö men räknar med att få in dem 
i befintliga nybörjargrupper. Mastergruppen har fungerat väl och kommer att fortsätta även 
våren 2020. 
 
 
För hoppsektionen: 
 
Hans Gerdén 
 
 

 

 

 

 



Verksamhetsberättelse för Vattenpolo 2019 
 
Herrarna tränar på Måndag, Tisdag och Torsdag. Måndagar är gemensamt tillsammans med 
Juniorer främst för att utöka samarbetet mellan de två grupperna och för att utmana de 
Juniorer som känner sig redo. Vi har inte haft ett seriespelande Herrlag under säsongen.  
 
Juniorerna/Knattarna tränar Måndag, Onsdag och Söndag. Vi har haft en grupp trogna 
Juniorer/Knattar som deltar i träningarna och team-känslan byggs upp mer och mer. Fyra 
stycken av våra Knattar åkte på Cup i Höganäs och spelade ihop med Järfälla. Detta har gett 
de Knattar som deltog en mersmak för tävlandet vilket vi ser väldigt positivt på. Vi har ett 
fint samarbete med Järfälla som då gör att våra spelare kan delta i Cuper och Seriespel. 
 
Vi hade två Juniorer som blev kallade till Landslagssamling i Stockholm 8 September-7  för 
uttag till U15 Landslaget. De tog sig vidare till nästa steg i Landslagslägret för att sedan 
avsluta som reserver i U15 Landslaget. En av dessa Juniorer har varit utlånad för Seriespel 
med Järfälla under 2019, både till USM och JSM. 
 
Under säsongen 2019 har vi uppmuntrat fler föräldrar att ta en aktiv roll inom 
Vattenpoloverksamheten, vilket har mottagits positivt. Vi har haft Kul-kväll med våra 
familjer. Våra Juniorer har fått visat upp vad som verkligen krävs för att spela polo samt 
många skratt och trötta föräldrar. 
 
Vi hoppas på att utöka vår verksamhet inför Säsongen 2020 och börjar med att öppna upp 
för ‘Prova-på’-tillfällen. Ser fram emot Säsongen 2020 och vidare fint samarbete mellan KSS 
alla verksamhetsområden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verksamhetsberättelse för föräldrakommittén 
 

Föräldrakommittén har under året stöttat KSS genom att ha varit med i 
planering och genomförande av UGP2 och Karlstads Simsprint i januari, BSYG i 
juli, Karlstadsimmet i augusti och Höstsimiaden i november. Utöver det har 
föräldrakommittén planerat för och genomfört försäljning av Gutz produkter 
samt delegerat försäljning av kryddor. 

  

Under året har föräldrakommittén varit med i verksamhetsutvecklingen av KSS 
i och med deltagande i planeringsmöten samt varit behjälpliga med planering 
och strukturerande av transport till och från övernattningstävlingar. Utöver 
detta har föräldrakommittén under 2019 hjälp till med fika till årsmöte och till 
funktionärsutbildningarna. 

  

Under 2019 har vi i föräldrakommittén upplevt att arbetet har intensifierats i 
och med att klubben har arrangerat flera tävlingar under året. Roligt med 
tävlingsverksamhet men för att fortsätta hålla en bra nivå kring tävlingarna 
behövs mer engagemang från fler föräldrar. Här ser vi att styrelsen har en 
viktig uppgift i att informera om vad som förväntas av klubbens medlemmar. 

 

Inför 2020 ser vi ett behov av att få fler personer att engagera sig i 
föräldrakommittén utifrån det utökade arbetet och för att säkerställa att det 
finns någon/några som kan ta över om/när vi vill trappa ned vårt engagemang i 
denna kommitté framöver.   

 

 

Madeleine Andersson och Harriet Pellfolk 

Föräldrakommittén Karlstads Simsällskap 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



Verksamhetsberättelse för Marknadskommittén 

Marknadskommittén har under året arbetat med att stötta föreningen genom särskilt fokus på 
följande aktiviteter 

• UGP 2 – huvudsponsor, grensponsorer, heatpriser osv. 
• Kläder till mästerskapssimmare – sponsorer och framtagande 
• Karlstad Öppetvatten – sponsorer för bojar och arrangemanget 
• Ljusskåp i badet med sponsorers logotyper 
• Skyltskåp i badet för sponsorer 

Utöver ovanstående arbetar kommittén också med att hitta samarbetsparters som bidrar med 
medlemsnytta (ex.vis Arena, Actic, Ark osv.). 

 

Marknadskommittén 
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