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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------§1 Mötets öppnande, upprop och fastställande av röstlängd
Föreningsmötet påbörjades torsdagen den 31 mars 2011 kl 18.30 på Väsby SS kansli.
Väsby SS vice ordförande Jan Larsson hälsade de närvarande välkomna och förklarade
mötet öppnat.
Röstlängd fastställdes, antal röstberättigade var 3 st.
§2 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
Föreningsmötet fann att mötet utlysts på rätt sätt.
§3 Fastställande av dagordning
Föreningsmötet beslöt om följande justering av föreslagen dagordning:
Punkt 5 – Val av justeringsmän, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet, samt
val av rösträknare flyttas till efter punkt 8 – Justering av röstlängd.
§4 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Föreningsmötet valde Kenneth Magnusson till mötesordförande och Cecilia Ingelsson till
mötessekreterare.
§5 Ajournering av föreningsmötet till den 2 april 2011
Föreningsmötet beslöt om ajournering av mötet till den 2 april 2011.
§6 Mötet återupptas
Föreningsmötet återupptogs lördagen den 2 april 2011 kl 15.00 på Scandic Hotel, Upplands
Väsby.
§7 Justering av röstlängd
Justering samt fastställande av röstlängd, antal röstberättigade 25 st.
§8 Val av justeringsmän och rösträknare
Föreningsmötet valde Jan Larsson och Anders Törnqvist att jämte mötesordföranden
justera protokollet samt Pär Gabrielsson och Mika Palosaari att vid behov vara rösträknare
under mötet.
§9 Styrelsens verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning
Mötesordföranden gjorde korta sammanfattningar av den utdelade verksamhetsberättelsen.
 Medlemsantalet – 1 688 st, något lägre än föregående år (1 724).
 Förändring av simskolans struktur skedde under hösten 2010 till att följa Svenska
Simförbundets ”En Svensk Simlinje”.
 Föreningen har under året arrangerat flera inbjudningstävlingar samt varit medarrangör
vid 10-kampens simtävling, arrangerat kvaltävling i Bästa 4:an, Vårsimiaden och Seriesim
deltävling 3 (division 2). Svenska Simspelen gick av stapeln för andra året i rad och VSS
var även medarrangör i World Cup 2009. Klubbmästerskap (KM) genomfördes också för
första gången på många år.
 För tävlingsverksamheten har det varit ett väldigt bra med många fina prestationer både
nationellt och internationellt. Året avslutades med ett VM-brons i december i Dubai.
 Väsby SS vann SUM-SIM i 25:a för första gången samt kom på andra plats vid SUM-SIM i
50:a.
 Triathlonsektionens 50 medlemmar ställde upp i rekordmånga lopp – 146 stycken.
 Klubbens mål för prestationsinriktad ungdom vad gäller Ungdoms-SM (SUM-SIM) har
ändrats:
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- Från att ha minst 10 individuella deltagare till 12 individuella deltagare.
 Startpallen – det ekonomiska resultatet är starkt väderberoende. Sommaren 2010 var ett
bra år. Ett överskott gör att det balanserade underskottet från tidigare år nu är återhämtat.
 Ekonomiskt blev resultatet 2010 ett överskott med 216 000 kr.
Föreningsmötet godkände verksamhetsberättelsens textdel.
Mötesordföranden redogjorde för resultat- och balansräkningarna. Omsättningen för 2010
var ca 8,9 miljoner kr och resultatet slutade på ett överskott med 216 000 kr.
Det egna kapitalet uppgick till 1 249 000 kr vilket är något mer än förra året. Målet är att det
egna kapitalet ska bestå av 6 månaders lönekostnader, dvs 1,7 miljoner kr.
Föreningsmötet godkände resultat- och balansräkningen.
§10 Revisorernas berättelse
Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.
§11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Föreningsmötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.
§12 Styrelsens verksamhetsplan och budget för 2011
Mötesordföranden presenterade styrelsens budget för 2011. Budgeten visar en omsättning
på 8,3 miljoner samt ett positivt resultat på 130 000 kr.
Ett mål är att klubben ska ha halva arbetskraftskostnaden i eget kapital.
Irene Årstein Fürst redogjorde för klubbens verksamhetsplan:
 Verksamhetsplanen för det kommande året ser något annorlunda ut än tidigare år, pga att
Väsby SS arrangerar två stora simtävlingar under det kommande året – Svenska
Simspelen i november 2011 samt JSM i februari 2012.
 Mycket tid och arbete kommer att läggas på de två tävlingsarrangemangen och att
engagera föräldrar och ideella krafter för att hjälpa till med planering och genomförande.
 Det kommer också att behövas fler funktionärer.
§13 Fastställande av medlemsavgifter för 2011
Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift för 2011, dvs 150 kr. Föreningsmötet beslöt
att medlemsavgiften för 2011 blir 150 kr.
§14 Fråga om bildande eller nedläggning av sektion
Ingen fråga har inkommit.
§15 Val av ledamöter till styrelse mm
Föreningsmötet valde följande personer till styrelse m.m.
STYRELSE
Ordförande

Irene Årstein Fürst

omval 1 år

Ordinarie ledamöter

Cecilia Ingelsson

nyval 2 år

Katarina Engström

nyval 2 år

Jan Larsson

omval 2 år
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Suppleant 1

Anders Törnqvist

omval 1 år

Suppleant 2

Henrik Robertsson

nyval 1 år

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

Camilla Bäck
Peter Berg
Kenneth Magnusson

REVISORER
Revisor ordinarie

Göran Dahl

omval 1 år

Revisor ordinarie

Katrin Zedendahl

nyval 1 år

Revisorssuppleant

Vakant

VALBEREDNING
Ledamot och sammankallande

Erica Robertsson

omval 1 år

Ledamot

Pia Frödeberg

nyval 1 år

Ledamot

Elin Ericson

omval 1 år

§16 Behandling av inkomna förslag
Inga förslag har inkommit.
§17 Övriga frågor
Leif Ericson avtackades med blommor för avslutat styrelseuppdrag.
§18 Avslutning
Mötesordföranden avslutade med att tacka alla för visat intresse. Mötet avslutades med
prisutdelning för utmärkelser och KM.
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Årets simmare

Petra Granlund

För goda framsteg

Martin Nilsson

För god träningsvilja

Ida Sandin

Årets tränare

Isabelle Blomqvist

Årets ungdomssimmare - Flicka

Emma Sjösten

Årets ungdomssimmare - Pojke

Markus Fürst

Årets funktionär

Marianne Hörding

Årets insats

Katarina Engström

Utmärkelser från Stockholms Simförbund:
Diplom

Eva Rebmann

