VÄSBY SIMSÄLLSKAPS ORDINARIE FÖRENINGSMÖTE 2004
PROTOKOLL

DATUM OCH TID:

2004-03-17, kl 18.30-19.45

PLATS:

Scandic Hotel

UNDERSKRIFTER:

Mötessekreterare

____________________
Kristina Cederlöf

Mötesordförande

____________________
Kenneth Magnusson

Justerande

____________________
Bengt Lundell

Justerande

____________________
Ulrika Sandmark

§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 60 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 Bengt Lundell och Ulrika Sandmark att jämte mötesordförande
justera protokollet samt Linda Althin 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, 1369 st, i föreningen är något färre än 2002 (1414).
• Föreningen har under året arrangerat ett par inbjudningstävlingar samt varit medarrangör
vid 10-kampens simtävling. VSS var även medarrangör i World Cup 2003.
• Simlinjesektionens verksamhet har under det gångna året omorganiserats. Huvudtränare
Ulrika Sandmark har övergripande ansvar för all simverksamhet och tanken är att fler ska
fortsätta från Väsbybadets simlek och simskola till träningsgrupperna i Vilundabadet.
• Väsby SS blev under 2003 åter igen den 5:e bästa klubben i landet. Vi har fått både
svenska mästare och juniormästare. Josefin Lillhage har varit mycket framgångsrik liksom
Gabriella Fagundez. Flera simmare har deltagit i internationella mästerskap som VM, EM,
EJM.
Även i SUMSIM uppnåddes under året målet att vara bland de tio bästa (9:e plats). Vi fick
två svenska ungdomsmästare: Mathias Giertz och Charlie Garding. I lagkapperna slogs 2
SUMSIM rekord.
• Supporter- och föräldrasektionen har slagit ihop sin ekonomi med huvudklubbens.
• Startpallen AB har under 2003 tagit över ansvaret för Kairo fest- och konferens.
Föreningsmötet godkände verksamhetsberättelsens textdel.
Mötesordförande redogjorde för resultat- och balansräkningarna. Omsättningen för 2003 var
4,5 miljoner och resultatet visade ett överskott på 117000 kr. Det egna kapitalet behöver öka.
Målet är 1 miljon, men vi har bara en tredjedel av den summan.
Föreningsmötet godkände resultat- och balansräkningarna.
§7 Revisorernas berättelse
Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2003.
§8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Föreningsmötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2003.
§9 Styrelsens verksamhetsplan och budget för 2004
Mötesordförande presenterade styrelsens verksamhetsplan och budget för 2004. Ett antal
nya simlärare har anställts, vilket gör att vi kan utöka verksamheten och få högre intäkter.
Om ett övertagande av Vilundabadet blir aktuellt så måste en ny budget tas fram.
§10 Fastställande av medlemsavgifter för 2005
Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift för 2005, dvs 150 kr. Föreningsmötet beslöt
att medlemsavgiften för 2005 blir 150 kr.
§11 Fråga om bildande eller nedläggning av sektion
Styrelsen föreslår att Simlinjesektionen slås ihop med Sim- och idrottssektionen till
Simsektionen. Föreningsmötet beslöt att sektionerna slås ihop till Simsektionen.
§12 Val av ledamöter till styrelse mm
Föreningsmötet valde följande personer till styrelse m.m.
STYRELSE
Ordförande

Kenneth Magnusson

omval 1 år

Ordinarie ledamöter

Per Bergkvist

omval 2 år

Irene Årstein Fürst

omval 2 år

Ann Christin Larsson

omval 2 år

Suppleant 1

Per-Erik Bihlar

nyval 1 år

Suppleant 2

Gunnar Färdigh

nyval 1 år

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

Kristina Cederlöf
Leif Ericson
Jan Larsson

REVISORER
Revisor ordinarie

Birgitta Brannestål

omval 1 år

Revisor ordinarie

Birgitta Törnbladh

nyval 1 år

Revisorssuppleant

Lennart Wilén

omval 1 år

Stefan Cederlöf

omval 1 år

VALBEREDNING
Ledamot och sammankallande

Ledamot

Susanne Annas Johansson nyval 1 år

Ledamot

Victor Comstedt

nyval 1 år

§13 Behandling av inkomna förslag
Styrelsen har föreslagit en uppdatering av stadgarna. Ordförande gick igenom föreslagna
ändringar. Föreningsmötet beslöt att godkänna stadgeändringarna.
§14 Övriga frågor
Inga förslag har inkommit från medlemmar avseende övriga frågor. Ordförande tog upp
styrelsens förslag att utse avgående Bengt Lundell till hedersordförande i Väsby SS samt
styrelseledamot Jan Larsson till hedersmedlem. Bengt Lundell har under sina många år i
styrelsen varit den som drivit utvecklingen av klubben. Jan Larsson har engagerat sig i
styrelsen för andra gången, långt efter att de egna barnen slutat simma. Föreningsmötet
beslöt i enlighet med styrelsens förslag.
§15 Avslutning
Mötesordförande avslutade med att tacka alla för visat intresse. Mötet avslutades med
avtackning av styrelsemedlemmar samt prisutdelning för utmärkelser samt KM.
Bertils rekordpokal 2003 Josefin Lillhage
Gabriella Fagundez
Anni Jansson
Tero Välimaa
Erik Samuelsson
Årets simmare
För goda framsteg
För god träningsvilja
Årets tränare

10 st klubbrekord
3 st klubbrekord
1 st klubbrekord
2 st klubbrekord
2 st klubbrekord

Josefin Lillhage
Gabriella Fagundez
Charlie Garding
Niklas Rajamäki

Vid den kommande jubileumsårsfesten (40 år) kommer följande utmärkelser att delas ut:
Utmärkelser från Svenska Simförbundet:
Diplom

Per Bergkvist

Förtjänsttecken i förgyllt
silver

Kenneth Arvidsson
Josef Michlewicz

Utmärkelser från Stockholms Simförbund:
Diplom

Per Bergkvist

Förtjänstplakett i silver

Kenneth Arvidsson
Josef Michlewicz
Pär Gabrielsson

