VÄSBY SIMSÄLLSKAPS ORDINARIE FÖRENINGSMÖTE 2008
PROTOKOLL

DATUM OCH TID:

2008-03-12, kl 18.30-19.30

PLATS:

Scandic Hotel

UNDERSKRIFTER:

Mötessekreterare

____________________
Brith Lundström

Mötesordförande

____________________
Kenneth Magnusson

Justerande

____________________
Erica Robertsson

Justerande

____________________
Anna Berntsen

§1 Mötets öppnande, upprop och fastställande av röstlängd
Väsby SS ordförande Irene Årstein Fürst hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet
öppnat.
Röstlängd fastställdes, antal röstberättigade var 28 st.
§2 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
Föreningsmötet fann att mötet utlysts på rätt sätt.
§3 Fastställande av dagordning
Irene Årstein Fürst 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 Brith Lundström till
mötessekreterare.
§5 Val av justeringsmän och rösträknare
Föreningsmötet valde Anna Berntsen och Erika Robertsson att jämte mötesordföranden justera
protokollet samt Irene Fürst och Stefan Pettersson att vid behov vara rösträknare under mötet.
§6 Styrelsens verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning
Mötesordföranden gjorde korta sammanfattningar av den utdelade verksamhetsberättelsen.
• Medlemsantalet, 1 432 st, i föreningen är lite lägre än föregående år (1 577).
• Föreningen har under året arrangerat flera inbjudningstävlingar samt varit medarrangör vid 10kampens simtävling, arrangerat kvaltävling i Bästa 4:an och Seriesim deltävling 4. VSS var även
medarrangör i World Cup 2007.
• Väsby SS blev under 2007 den 10:e bästa klubben i landet totalt sett. Sett till enbart simning blev
VSS 7:a.
• Många fina prestationer både nationellt och internationellt. Erik Samuelsson simmade på under 2
minuter på 200 medley vid World Cup i Stockholm. Miste sitt svenska rekord vid SM men tog
tillbaka det vid EM. Josefin Lillhage tog två svenska rekord på 200 fritt i både kort (guld) och lång
bana och blev under hösten förhandsnominerad till OS i Peking. Även Petra Granlund har slagit ett
flertal svenska rekord.
• På ungdomssidan nådde VSS upp till målet att vara bland de tio främsta klubbarna i Sverige.
• Triathlonsektionen har ökat antalet medlemmar och är nu landets fjärde största klubb.
• Supporter- och Föräldrasektionen har under året gjort en rekordförsäljning.
• Väsby SS är delaktiga i kommunens verksamhet Onsdagsklubben som syftar till att få barnen på
fritids intresserade av idrott. Klubben är också engagerad i marknadsföringen av Upplands Väsby
kommun.
• Startpallens verksamhet är starkt väderberoende och efter en väldigt dålig sommar 2007 gav
bolaget ett rejält underskott.
• Ekonomiskt blev resultatet 2007 ett överskott med 21 000 kr.
Föreningsmötet godkände verksamhetsberättelsens textdel.
Mötesordföranden redogjorde för resultat- och balansräkningarna. Omsättningen för 2007 var ca 7,2
miljoner och resultatet slutade på ett överskott med 21 000 kr.
Det egna kapitalet uppgick till 230 000 kr vilket behöver vara högre. Målet är att egna kapitalet ska
bestå av 6 månaders lönekostnader, dvs 1,7 miljoner kr.

Föreningsmötet godkände resultat- och balansräkningen.
§7 Revisorernas berättelse
Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007.
§8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Föreningsmötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007.
§9 Styrelsens verksamhetsplan och budget för 2008
Mötesordföranden presenterade styrelsens budget för 2008. Budgeten visar en omsättning på 7,5
miljoner samt ett positivt resultat på 333 000 kr.
Nya simskolegrupper är inplanerade. Antalet tillfällen har utökats och därmed höjs också avgiften.
Verksamhet kommer att startas på Dragongården i liten omfattning till att börja med. Det är viktigt att
verksamheten kommer igång eftersom den finns med i budget för 2008. Arbetskraftskostnaden ökar i
takt med att grupperna utökas.
Ett mål är att klubben ska ha halva arbetskraftskostnaden i budgeterat överskott och över två miljoner
i eget kapital.
Irene Årstein Fürst redogjorde för klubbens Verksamhetsmål.
• Mål, Organisation och Policy ska revideras under 2008.
• Kortsiktiga mål.
• Väsby SS kommer att arrangera en ny tävling, Lillhage Cup, den 26/4 2008.
• Väsby SS arbetar för att öka antalet medlemmar.
• Nya badet planeras vara klart före sommaren 2009.
§10 Fastställande av medlemsavgifter för 2009
Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift för 2009, dvs 150 kr. Föreningsmötet beslöt att
medlemsavgiften för 2009 blir 150 kr.
§11 Fråga om bildande eller nedläggning av sektion
Ingen fråga har inkommit.
§12 Val av ledamöter till styrelse mm
Föreningsmötet valde följande personer till styrelse m.m.
STYRELSE
Ordförande

Irene Årstein Fürst

omval 1 år

Ordinarie ledamöter

Kenneth Magnusson

omval 2 år

Brith Lundström

omval 2 år

Per-Erik Bihlar

omval 2 år

Suppleant 1

Mika Palosaari

omval 1 år

Suppleant 2

Peter Beijar

omval 1 år

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

Ordinarie ledamöter

Jan Larsson
Leif Ericson
Gunnar Färdigh

REVISORER
Revisor ordinarie

Christina Åker

omval 1 år

Revisor ordinarie

Göran Dahl

nyval 1 år

Revisorssuppleant

Katrin Zedendahl

nyval 1 år

Ledamot och sammankallande

Camilla Bäck

omval 1 år

Ledamot

Stefan Pettersson

omval 1 år

Ledamot

Thomas Zedendahl

omval 1 år

VALBEREDNING

§13 Behandling av inkomna förslag
Inga förslag har inkommit.
§14 Övriga frågor
Mötesdeltagare undrade hur byggnationen av nya simhallen fortskrider. Pär svarade att man ligger lite
före i tidsplanen. Väggarna kommer att resas under april månad. Möte med kommunen är inplanerat
till 13/4. Modell av byggnaden vill man att ska exponeras i nuvarande simhall inom kort. Den nya
simhallen planeras vara klar under maj-juni 2009.
§15 Avslutning
Mötesordföranden avslutade med att tacka alla för visat intresse. Mötet avslutades med prisutdelning
för utmärkelser och KM.
Bertils rekordpokal 2007

Josefin Lillhage
Petra Granlund
Erik Samuelsson
Malin Svahnström

Årets simmare
För goda framsteg
För god träningsvilja
Årets tränare

Josefin Lillhage
Petra Granlund
Ida Sandin
Stefan Pettersson

Årets ungdomssimmare
flicka
Årets ungdomssimmare
Pojke

Nadja Salomonsson
Martin Nilsson

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

Utmärkelser från Stockholms Simförbund:
Diplom

Anna Berntsen
Leif Ericson
Lisa Johannesson
Stefan Pettersson
Irene Årstein Fürst

Förtjänstplakett i
brons

Helen Akker

Förtjänstplakett i
silver

Johan Björkegren
Kenneth Magnusson

Förtjänstplakett i
guld

Ulrika Sandmark

