Protokoll årsmöte, 2022-03-15

Västerås Simsällskaps Årsmöte 2022-03-15
1. Medlemsmötets öppnande.
Styrelseordföranden förklarar mötet öppnat
Röstlängd presenteras: Totalt 19 deltagare med tillsammans 27 röster.
Mötet godkänner presenterad Röstlängd.
2. Fråga om Medlemsmötets behöriga utlysande.
Årsmötet är utlyst enligt stadgarna den 24 februari vilket inryms i senast 15 dagar innan
årsmötet.
3. Val av ordförande och sekreterare för Medlemsmötet. Härvid väljs om möjligt ej styrelsens
ordförande respektive sekreterare.
Mötesordförande: Rolf Alm
Mötessekreterare: Lisa Ojanen
4. Val av 2 justeringsmän att jämte mötesordföranden justera Medlemsmötets protokoll.
Justerare 1: Annelie Sterling
Justerare 2: Jacob Lithammer
Justeringspersoner är även rösträknare om detta krävs under mötets gång.
5. Styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret respektive räkenskapsåret.
Styrelsens ordförande redogör för det gångna verksamhetsåret (2021). Underlag är hämtat från
verksamhetsberättelse för 2021 (se bilaga).
Klubbchef Stefan Horn går igenom resultatet för 2021 vilket innebär ett positivt kapital på 738’.
Budgeterat resultat var 596’. Det var minskade intäkter men det skapade även reducerade
kostnader. Orsak till minskade intäkter bland annat: Ej sponsorsim, färre deltagare i
kursverksamheten, inga arrangerade hemmatävlingar, fyra simskoleperioder varav en blev
inställd samt inställd vuxenverksamhet under drygt 8 månader.
Positivt rent ekonomiskt: lägre tävlingskostnader, statligt coronastöd på tot. 410’ (ca. 25% av
vad som ansökts) samt kommunalt coronastöd på totalt 275’.
Kort summering om marknadskommittén 2021. Under pandemiåret har sponsorarbete inte varit
huvudfokus. Struktur är uppbyggd för brons-, silver- och guldpartner. Just nu finns det omkring
30 sponsorer till vår förening.
Verksamhetsberättelsen accepteras av stämman.
6. Revisorernas rapport för det gångna verksamhetsåret respektive räkenskapsåret.
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Revisionsberättelsen presenteras och accepteras av stämman.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret respektive
räkenskapsåret.
I enlighet med Revisorernas förslag beslutar Mötet att:
- Godkänna presenterad Årsredovisning
- Styrelsen ges ansvarsfrihet för verksamhetsåret respektive räkenskapsåret.
På styrelsens förslag godkänner mötet att Resultatet för 2021 överförs i ny räkning.
8. Beslut om styrelsen ska innehålla 5 eller 7 ledamöter för kommande verksamhetsår samt
vilken verksamhet som ska drivas i sektioner där om möjligt ordförande tillsätts av Årsmötet.
Strävan är att minst en Klubbsektion finnas.
Valberedningens förslag:
Styrelseledamöter: 1 ordförande och 4 ledamöter
Styrelsesuppleanter: 1
Sektioner: Inga
Stämman beslutar i enlighet med förslaget.
9. a) Val av en styrelseordförande för 1 år
Fredrik Sterling (nyval).
Stämman beslutar med acklamation i enlighet med valberedningens förslag.
b) Val av 4 eller 6 övriga ledamöter för 2 år enligt beslut i punkt 8. Härvid väljs hälften
vartannat år och övriga varje däremellan liggande år.
Ledamot 1: Per Vikner, omval på 2 år
Ledamot 2: Thomas Singelman, omval på 2 år
Ledamot 3: Mats Engström, 1 år kvar på nuvarande mandat
Ledamot 4: Sofia Johansson, 1 år kvar på nuvarande mandat
Suppleant: Gijs Dijkhuizen
Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.
c) Val av vice ordförande, sekreterare och kassör för 1 år bland ledamöterna enligt punkt 9b
ovan.
Vice ordförande: Mats Engström (omval)
Sekreterare: Thomas Singelman (nyval)
Kassör: Sofia Johansson (omval)
Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.
10. Val av ordförande i beslutade sektioner enligt punkt 8. Om möjligt och om förslag finnes ska
minst en ordförande för Klubbsektionen, kallad Klubbmästare, utses.
Inga sektioner är beslutade varav inga beslut behöver fattas.
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11. Val av 2 revisorer och 1 revisorssuppleant för l år. I detta fall får ej avgående eller tillträdande
styrelseledamot rösta. Av ordinarie revisorer ska 1 utses till sammankallande.
Revisor 1: Stefan Romberg, sammankallande (omval)
Revisor 2: Esa Jernstedt (omval)
Suppleant: Mathias Isaksson
Stämman beslutar i enlighet med förslag.
12. Val av 3 ledamöter varav 1 sammankallande i valberedningskommitté för nästa Årsmöte.
Ledamot 1: Elias Bouvin (omval)
Ledamot 2: Mathias Isaksson (omval)
Ledamot 3: Lisa Ojanen, sammankallande (nyval)
Stämman beslutar i enlighet med förslag.
13. Redovisning av budget och verksamhetsplan
Verksamhetsplan 2022 – väsentliga satsningar och möjligheter:
- Parasim
- Lagledare Vattenpolo
- Triathlon, Öppet vatten och Swimrun – samarbeten mellan olika föreningar
- Investering i ny tidtagaranläggning för full tävlingsfunktion i Lögarängsbadet
- SimQL i Skultuna
- Tackmiddag till alla ledare
- Anpassa verksamheten med träning- och tävlingsverksamhet efter Covid-19
- Anbud lämnat gällande Fredriksbergsbadet
Budgeterat resultat för 2022 är positivt 358’.
Budgeten är ett par miljoner högre än utfallet för 2021. I budgeten för 2022 är även
avskrivningen för tidtagaranläggningen inräknad. Den budget som är presenterad innehåller
överlag inga osäkra intäkter utan är beräknade med viss försiktighet.
Styrelsen informerar att de budgeterat ett plusresultat för 2022 då de fortsatt är osäkra på hur
det första coronafria året kommer att bli.
Klubbchefen redovisar även hur medlemsantalet har sjunkit under coronaåren. Framgår att den
stora sänkningen skett i de yngsta simskolegrupperna vilka heller inte fick delta i samma
omfattning som tidigare på grund av pandemin.
14. Fastställande av årsavgiftens storlek liksom åldersgränser, intressegrupperingar och
giltighetstid.
I enlighet med beslut vid VSS Årsmöte 2020 har Västerås Simsällskap sedan 2021
•

Enbart individuellt medlemskap och den individuella
medlemsavgiften är 350 SEK/kalenderår.
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•

Detta bibehålls för 2022, enligt beslut vid Årsmöte 2021
Styrelsen föreslår oförändrade förutsättningar under 2023.
Förslaget accepteras av röstlängden.

15. Frågor som väckts av styrelsen eller som inkommit till styrelsen senast 8 dagar före
mötesdagen.
Inga inkomna frågor.
Mötesordförande meddelar att styrelsen kommer att återkomma kring nya stadgar vilket
tidigare meddelats i samband med att kallelse till årsmötet gått ut.
16. Behandling av frågor väckta under Medlemsmötet i vilka beslut dock ej kan fattas.
Inga frågor har lämnats utan beslut.
17. Medlemsmötets avslutande.
Mötesordföranden lämnar över ordet till VSS nya ordförande Fredrik Sterling. Fredrik berättar
att han ser fram emot att påbörja arbetet som ordförande i ett år som förhoppningsvis inte ska
innehålla några oväntade överraskningar så som tidigare år gjort. Avtackning sker för Rolf Alm,
Esa Jernstedt och Jacob Lithammer som lämnar sina förtroendeuppdrag. För varje avgående
ledamot skänker klubben 250 kronor till Skyhöga favoriter.
Fredrik Sterling förklarar Årsmötet 2022 avslutat.

………………………………………………………….

……………………………………………………

Mötesordförande

Mötessekreterare

Rolf Alm

Lisa Ojanen

………………………………………………………….

……………………………………………………

Justeringsperson 1

Justeringsperson 2

Annelie Sterling

Jacob Lithammer
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