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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------§1 Mötets öppnande, upprop och fastställande av röstlängd
Väsby SS ordförande Kenneth Magnusson hälsade de närvarande välkomna och förklarade
mötet öppnat.
Röstlängd fastställdes, antal röstberättigade var 31 st.
§2 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
Föreningsmötet fann att mötet utlysts på rätt sätt.
§3 Fastställande av dagordning
Kenneth Magnusson redogjorde kortfattat för dagordningen.
Föreningsmötet fastställde den i kallelsen föreslagna dagordningen.
§4 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Föreningsmötet valde Kenneth Magnusson till mötesordförande och Kristina Cederlöf till
mötessekreterare.
§5 Val av justeringsmän och rösträknare
Föreningsmötet valde Linda Althin och Marianne Hörding att jämte mötesordförande
justera protokollet samt Linda Boström och Per Bergkvist att vid behov vara rösträknare
under mötet.
§6 Styrelsens verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning
Mötesordförande gjorde korta sammanfattningar av den utdelade verksamhetsberättelsen.
• Medlemsantalet, 1414 st, i föreningen är något fler än 2001 (1316).
• Föreningen har under året arrangerat ett par inbjudningstävlingar samt varit medarrangör
vid 10-kampens simtävling.
• Simlinjesektionens verksamhet har under det gångna året haft sin tyngdpunkt i
simskolekurser. Det är lång väntetid till simskola, men det finns ingen bassängtid att tillgå,
vilket gör det omöjligt att utöka verksamheten.
• Väsby SS blev under 2002 åter igen den 5:e bästa klubben i landet. Vi har fått både
svenska mästare och juniormästare. Josefin Lillhage och Sara Nordenstam har slagit
svenska rekord och Gabriella Fagundez har slagit svenskt juniorrekord. Endast i SUMSIM
placerade sig klubben under våra mål att vara bland de tio bästa (17:e plats). Vi fick dock
en svensk ungdomsmästare i Mathias Giertz.
Flera simmare har deltagit i internationella mästerskap som VM, EM, EJM och NJM.
Höjdpunkten internationellt var Josefin Lillhages bronsmedalj på 200 fr vid kortbane-EM.
• Startpallen AB hade en framgångsrik sommar då vädret var strålande. Särskilt Kairobadet
har varit inkomstbringande. 2002 arrangerades den första drakbåtsrodden tillsammans
med kanotklubben Glid.
• VSS breddverksamhet är omfattande.
Föreningsmötet godkände verksamhetsberättelsens textdel.
Mötesordförande redogjorde för resultat- och balansräkningarna. Omsättningen för 2002 blev
3,9 miljoner, vilket jämfört med föregående år är en nedgång. Drygt 400000 kr bokfördes i
december 2002 på innevarande år. Dessa pengar har styrelsen valt att flytta över till
resultaträkningen för 2003 (avser verksamhet under 2003). Därmed uppstår ett underskott i
2002 års resultat och det egna kapitalet reduceras till 68000 kr. Om inte detta hade gjorts
skulle resultatet visat ett överskott på 36000 kr.
Supporter- och föräldrasektionen redovisar ett litet överskott och ett eget kapital om 131000
kr.
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ekonomiredovisning.
Föreningsmötet godkände resultat- och balansräkningarna.
§7 Revisorernas berättelse
Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2002.
§8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Föreningsmötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2002.
§9 Styrelsens verksamhetsplan och budget för 2003
Mötesordförande presenterade styrelsens verksamhetsplan och budget för 2003. Budget för
2003 visar ett positivt resultat. Det har påbörjats en mål- och strategiplanering som kan leda
till förändringar i verksamheten.
Klubben är intresserad av att överta driften av delar av Vilundaparken och kommer att lägga
ett anbud på simhall, idrottshall och reception.
Simskolor och annan simundervisning i Väsbybadet fortsätter.
Startpallen kan börja ge avkastning efter förra årets fina sommar.
§10 Fastställande av medlemsavgifter för 2003
Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift för 2004, dvs 150 kr. Föreningsmötet beslöt
att medlemsavgiften för 2004 forsatt blir 150 kr.
§11 Fråga om bildande eller nedläggning av sektion
Inga förslag förelåg.
§12 Val av ledamöter till styrelse mm
Föreningsmötet valde följande personer till styrelse m.m.
STYRELSE
Ordförande

Kenneth Magnusson

omval 1 år

Ordinarie ledamöter

Kristina Cederlöf

omval 2 år

Jan Larsson

omval 2 år

Leif Ericson

nyval 2 år

Ann Christin Larsson

fyllnadsval 1 år

Suppleant 1

Patricia Skinner

omval 1 år

Suppleant 2

Bengt Lundell

nyval 1 år

Följande ledamöter i styrelsen har 1 år kvar av sin mandatperiod:
Ordinarie ledamöter

Irene Årstein Fürst
Per Bergkvist

REVISORER
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Jan Nyman

omval 1 år

Revisor ordinarie

Birgitta Brannestål

omval 1 år

Revisorssuppleant

Lennart Wilén

omval 1 år

Ledamot och sammankallande

Ulla Lundholm

omval 1 år

Ledamot

Stefan Cederlöf

omval 1 år

Ledamot

Kristina Bihlar

nyval 1 år

VALBEREDNING

§13 Behandling av inkomna förslag
Styrelsen föreslog en stadgeändring i §11 Ordinarie föreningsmöte med ändring till följande
text i Mom 1 andra stycket: ”Kallelse jämte dagordning för ordinarie föreningsmöte kungörs
på Väsby simsällskaps hemsida senast tre (3) veckor före mötet samt genom allmänt
anslag”. Föreningsmötet beslöt att godkänna stadgeändringen.
§14 Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns.
§15 Avslutning
Mötesordförande avslutade med att tacka alla för visat intresse. Mötet avslutades med
avtackning av styrelsemedlemmar samt prisutdelning för utmärkelser samt KM.
På tidigare avhållen årsfest (39 år) delades några av utmärkelserna ut:
Bertils rekordpokal 2002 Sara Nordenstam
Josefin Lillhage
Gabriella Fagundez
Anni Jansson
Johannes Nordenstam
Erik Samuelsson
Årets simmare
För goda framsteg
För god träningsvilja
Årets tränare

Josefin Lillhage
Gabriella Fagundez
Denise Helgesson
Linda Althin

Utmärkelser från Svenska Simförbundet:
Diplom

Helen Akker
Åsa Gravert
Åsa Wilén

Förtjänstmedalj i silver

Johan Björkegren
Ann Magnusson

Förtjänsttecken i förgyllt
silver

Marianne Hörding
Bengt Lundell
Kenneth Magnusson

9 st klubbrekord
4 st klubbrekord
4 st klubbrekord
1 st klubbrekord
2 st klubbrekord
2 st klubbrekord
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Diplom

Helen Akker
Åsa Gravert
Åsa Wilén

Förtjänstplakett i brons

Johan Björkegren
Ann Magnusson
Kenneth Magnusson

Förtjänstplakett i silver

Ulrika Sandmark

