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Protokoll fört vid Upsala Simsällskaps Årsmöte 
 
Sammanträdesdatum:  2016-03-23 19.00-20.00 
 
Sammanträdeslokal: Konferenslokal Magistern, Fyrishov 
 
Närvarande: Jan-Olov Sjölund, Jenny Fjärstedt, Dan Andersen, Bo 
   Andersson, Lena Brunnberg, Jan Mandahl, Ingegerd 
   Andersson, Marika Söderberg, Bengt Göransson, Carl   
   Göransson, Victoria Cantar, Cristinel Cantar, Barbro Lindahl,  
   Jesper Olsson, Kristina Repa , Marika Söderberg, Birgitta Björk, 
   Ulf Åkerman (till och med punkt 3), Anders Blomquist (från    
   punkten 14), Östen Ljunggren. 
 __________________________________________________________________________________________________ 
 
Dagordning årsmötet  

1. Mötets öppnande 
2. Utdelning av utmärkelser 

Ekstedts minnes vandringspris för bästa kamrat Viktoria Cantar med 
motiveringen: ” Victoria Cantar är en tjej som sprider glädje, positivt känsla och 
är väldigt bra kamrat med alla i sin grupp. Hon har förmåga att sammansvetsa 
både sin egen grupp och simmarna från andra grupper när vi är på tävlingar, 
bidrar till gott humör och positiv stämning vid alla sammanhang.” 
Ekstedts minnes vandringspris till bästa kvinnliga poängplockare vid SM till 
Emma Svensson som tyvärr inte kunde närvara vid mötet eftersom hon befinner 
sig i USA, men hon tackar och hälsar till alla.  
Damklubbens vandringspris till bäste manliga poängplockare vid SM tilldelas i år 
Ulf Åkerman (Eriksson). 
Carl Göransson tilldelades under mötet Upplandsidrottens bästa poängplockare 
på JSM, han har tidigare fått Morronbadarnas pris för bästa po ängplockare på 
SUM-SIM vilket delades ut på Morronbadarnas årsmöte den 5 mars 2015. 
US Veteranernas pris tilldelas den ledare som under det gångna året på ett 
särskilt förtjänstfullt sätt arbetat inom Upsala Simsällskap, detta pris tilldelas i år 
Jesper Olsson. 

3. Parentation 
Arne Petterson 

4. Fastställande av röstlängd för mötet. 
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

Birgitta Björk 
Sittande sekreterare, Jenny Fjärstedt 
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6. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall 
justera mötesprotokollet. 
Marika Söderberg, Lena Brunnberg 

7. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
8. Fastställande av föredragningslista. 
9. Årsredovisning: 
  a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret 
 b. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det 
  senaste räkenskapsåret. 
  Vi har för första gången omsatt över 7 miljoner, främst på grund av de tävlingarna  
  vi hade under hösten.   
  Under 2015 har vi lyckats hålla koll på ekonomin så att vi uppnått ett positivt 
  resultat som gjort att vi kunnat sätta av pengar till investeringar och bidrag till 
  läger för simmarna.  Vi har även bra kontroll på våra utgifter så att ekonomin inte 
   drar i väg. 
10.  Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 

verksamhets-/räkenskapsåret.  
Barbro Linddahl sammanfattade revisorernas berättelse, vilken går att läsa i 
Årsredovisningen på sidorna om Revisionsberättelse från Wiklands 
Revisionsbyrå AB. 

11.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
Revisorn Anne Svedare och Barbro Linddahl kunde konstatera att styrelsen 
beviljas ansvarsfrihet, efter granskande av revisionen. 

12.  Fastställande av medlemsavgifter för det kommande verksamhetsåret 
(året efter stämman) 
Oförändade från föregående år: 
20 kr ungdom (barn i simskola, där ingår ej medlemskort & -förmåner)  
100 kr junior (tekniksimmarna och uppåt) 
200 kr senior (21 år och äldre) 
500 kr familj (obegränsat antal, dock skriven på samma adress)  
1000 kr ständig medlem 

13.  Fastställande av årsplan för verksamhetsåret samt presentation av 
långtidsbudget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret (året 
efter stämman) 
Planen för året läggs efter Svenska Simförbundets årsplan, vilken kommer 
revideras snart och då kommer även US skriva en årsplan som följer denna. 
Tyvärr kommer vi inte ha riktigt lika många tävlingarna vilket gör att vi inte 
kommer ha lika stora inkomster, men kassör och VD har god kontroll på våra 
utgifter så vi vet att budgeten inte rinner iväg. 
Tack vare det goda resultat vi gjorde under 2015, så kommer ledararvodet höjas 
lite (simkommittens arvode har legat oförändrat under många år) samt vidare 
satsning på utbildning av ledare. 
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14.  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner: 
a. Information om beslutad avkastning och ändamål för Sällskapets 

fondförvaltning 
b. Information om beslutad avkastning och ändamål för Emil Wistedts 

Minnesfond 
c. Ev motioner 

Inga inkommna 
15.  Val av: 

a. Sällskapets ordförande för en tid av ett år; 
Valberedningens förslag: omval av Jan-Olov Sjölund, vilket bifalles av mötet 
b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år,  
Valberedningen föreslår Joakim Bohman och Östen Ljunggren, även detta bifalles 
av årsmötet 
c. eventuellt fyllnadsval av övriga ledamöter 
Valberedningen föreslår Bo Andersson den andra platsen står vakant. Bo 
Andersson väljs av mötet för ett år. 
d. 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte 

styrelsens ledamöter delta; 
Revisor: Jan Ulmander (nyval) 
Suppleant: Gunnar Hägglund 

e. 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses 
till ordförande. 
Marika Söderberg och Lena Brunnberg sitter kvar sedan tidigare och 
Anders Blomquist (sammankallande) väljs in. 

16. Val av: 
a. Två ledamöter till Sällskapets fondförvaltnings styrelse 

Sittande Bo Anjou, Bo Björk väljs. 
b. Ev fyllnadsval till styrelsen för Emil Wistedts minnesfond 

Utgår 
17.  Övriga frågor 

a. Fonder 
Bo Andresson föreslår att Jubileumsfonden, B Eksteds, Gammal ständig 
medlem, Framtidsfonden slås samman till en ny fond som kallas ”US 
Framtidsfond” för att enklare kunna utdela ur fonderna eftersom dessa 
statuter är föråldrade.  
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Uppsala den 2014-03-17 
    Justeras 
 
 
…………………………………………  ………………………………………… 
Jenny Fjärstedt, Sekreterare  Birgitta Björk, Ordförande 
 
 
Justeras    Justeras 
 
 
…………………………………………  ………………………………………… 
Lena Brunnberg   Marika Söderberg 
  


