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Väsby SS ordförande Kenneth Magnusson hälsade de närvarande välkomna och förklarade
mötet öppnat.
Röstlängd fastställdes, antal röstberättigade var 42 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 Jan Larsson att jämte mötesordförande justera
protokollet samt Åsa Gravert och Helen Akker att vid behov vara rösträknare under mötet.
§6 Styrelsens verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning
Mötesordförande gjorde korta sammanfattningar av den utdelade verksamhetsberättelsen.
• Medlemsantalet, 1316 st, i föreningen är en minskning jämfört med 2000 (1664) och det
förklaras med att flera barn som deltar i verksamheten i Väsbybadet går fortsättningskurser. Bland deltagarna i Vilundabadet är det övervägande flickor i de yngre åldrarna.
• 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 har varit möjligt att utöka simskolekurserna, då det inte funnits någon
ledare för babysim och den verksamheten därför legat nere.
• Det har gått mycket bra för VSS under 2001. Endast i SUMSIM i lång bana placerade sig
klubben under våra mål att vara bland de tio bästa (15:e plats). Flera simmare har deltagit
i internationella mästerskap. Erik Samuelsson representerade Sverige i ungdoms-OS. Vi
har fått både svenska mästare och juniormästare. Sara Nordenstam har dessutom slagit 2
svenska rekord samt 4 svenska juniorrekord.
• Startpallen AB hade en framgångsrik sommar då vädret under juli månad var strålande.
Tyvärr var både juni och augusti sämre och trots att mycket pengar kom in, så är inte
aktiekapitalet återställt efter första sommarens förlust.
• VSS gör bättre och bättre resultat på SM. Även på ungdomssidan börjar en återhämtning
att skönjas. Vi måste verka för att få bättre träningsmöjligheter genom ett nytt bad.
Föreningsmötet godkände verksamhetsberättelsens textdel.
Mötesordförande redogjorde för resultat- och balansräkningarna. Resultatet i
huvudföreningen visade ett blygsamt överskott som inte alls motsvarar omsättningen om ca
4,5 miljoner. Ej heller är eget kapital om 475000 kronor tillräckligt, jämfört med styrelsens mål
att ha motsvarande 6 månaders lönekostnader, vilket skulle betyda det dubbla.
Supporter- och föräldrasektionens redovisade ett överskott på 28000 kronor och eget kapital
på 121000 kronor.
Föreningsmötet godkände resultat- och balansräkningarna.
§7 Revisorernas berättelse
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§8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Föreningsmötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2001.
§9 Styrelsens verksamhetsplan och budget för 2002
Mötesordförande presenterade styrelsens verksamhetsplan och budget för 2002. Den
verkliga omsättningen överstiger budget. En förklaring är att alla läger inte alltid är
inplanerade i budgeten. 2001 genomfördes ett väldigt dyrt läger, vilket gav ökad omsättning.
Budgeten för 2002 visar ett överskott på 91000 kronor. Det är svårt att uppnå vårt mål att öka
eget kapital, då lönekostnaderna hela tiden stiger.
Målet för klubben är att öka verksamheten, men det är svårt då vi inte kan få mer bassängtid,
vilket klubben eftersträvar på alla vis.
§10 Fastställande av medlemsavgifter för 2003
Styrelsen föreslog en höjning av medlemsavgiften för 2003 med 50 kr till 150 kr.
Föreningsmötet beslöt att godkänna höjning av medlemsavgiften för 2003 till 150 kr.
§11 Fråga om bildande eller nedläggning av sektion
Styrelsen föreslog att en kanotsektion bildas. Pär Gabrielsson redogjorde för hur en
kanotsektion kan bredda vår verksamhet och hjälpa oss att uppnå målet att ha 3000
medlemmar år 2004. Vidare kan en kanotsektion ge simmare som slutar en ny aktivitet inom
Väsby simsällskap. En kanotsektion passar även med vår verksamhet vid Kairobadet.
Sektionen kommer inledningsvis att ha inriktning mot motionsverksamhet.
Föreningsmötet beslöt att godkänna bildandet av en kanotsektion.
§12 Val av ledamöter till styrelse mm
Föreningsmötet valde följande personer till styrelse m.m. En post är vakant.
Föreningsmötet beslöt att letandet efter en kandidat fortsätter och när någon hittats utlyses
ett nytt föreningsmöte för val av ledamot.
STYRELSE
Ordförande

Kenneth Magnusson

omval 1 år

Ordinarie ledamöter

Bengt Lundell

omval 2 år

-”-

Per Bergkvist

omval 2 år

-”-

Vakant

nyval 2 år

Suppleant 1

Per Bergman

omval 1 år

Suppleant 2

Patricia Skinner

omval 1 år

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

Kristina Cederlöf

-”-

Jan Larsson

-”REVISORER

Ann Magnusson

Revisor ordinarie

Jan Nyman

omval 1 år
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Birgitta Brannestål

omval 1 år

Revisorssuppleant

Lennart Wilén

omval 1 år

Ledamot och sammankallande

Ulla Lundholm

nyval 1 år

Ledamot

Stefan Cederlöf

nyval 1 år

Ledamot

Anki Larsson

nyval 1 år

VALBEREDNING

§13 Behandling av inkomna förslag
Styrelsen föreslog en stadgeändring i §1 Mål med tillägg av följande text: ”främja annan
idrottslig verksamhet som beslutats av årsmötet”. Föreningsmötet beslöt att godkänna
stadgeändringen.
§14 Övriga frågor
Bengt Lundell föreslog föreningsmötet att utse Daniel Carlsson, Josefin Lillhage samt Malin
Svahnström till hedersmedlemmar i Väsby Simsällskap, eftersom de är klubbens första OS
simmare (Sidney 2000). Föreningsmötet beslöt att utse dessa till hedersmedlemmar.
§15 Avslutning
Mötesordförande avslutade med att tacka alla för visat intresse samt talade om hur roligt det
är att arbeta i klubben för alla goda framgångars skull och för att det kommit fram många
unga simmare som är lovande. Mötet avslutades med att KM priser delades ut samt att
tränarna fick en gåva.

På efterföljande årsfest (38 år) delades följande utmärkelser ut:
Bertils rekordpokal 2001
-”-”-”-”-

Sara Nordenstam
Josefin Lillhage
Malin Svahnström
Johannes Nordenstam
Peter Segerlund

Årets simmare
För goda framsteg
För god träningsvilja
Årets tränare

Sara Nordenstam
Erik Samuelsson
Denise Helgesson
Kenneth Arvidsson

Utmärkelser från Svenska Simförbundet:
Diplom
Linda Ahltin
-”Kristina Cederlöf
Förtjänstmedalj i silver
Jan Larsson
Utmärkelser från Stockholms Simförbund:
Diplom
Linda Ahltin
-”Kristina Cederlöf
-”Jan Larsson

13 st klubbrekord
2 st klubbrekord
2 st klubbrekord
1 st klubbrekord
1 st klubbrekord
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Jan Larsson

