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Protokoll fört vid Upsala Simsällskaps Årsmöte 
 
Sammanträdesdatum:  2019-03-26 19.00-20.00 
 
Sammanträdeslokal: Konferensrum K1, Fyrishov 
 
Närvarande:  Anders Ernäs, Lars Ramström, Jan Mandahl, Dan Andersen, 

Barbro Lindahl, Lena Brunnberg, Emma Svensson, Ylva Stadell, 
Anna Wetterbom, Sheetal Parekh, Lisa Vikström, Per Rydåker, 
Ingegerd Andersson, Andreas Kembler Widmark, Cecilia 
Loqvist, Erik Rozenbeck, Monika Landmark, Birgitta Björk,  
Bo Andersson, Jenny Fjärstedt, Gunnar Hägglund  

__________________________________________________________________________________________________ 
 

1. Mötets öppnande  
Sällskapets ordförande Andreas Kembler Widmark förklarade mötet öppnat 

2. Utdelning av utmärkelser  
Vid Morronbadarnas Årsmöte den 9 mars delades pris för bästa poängplockare i 
SUMSIM ut till Adi Ramovic. Någon flicka att dela ut till fanns tyvärr inte i år då 
ingen tagit poäng på SUMSIM. 
Vandringspriset Ekstedts minne för Bästa kamrat delades ut till Henrik Ocklind 
med motiveringen: ” Henrik är utsedd till årets bästa kamrat, en ledare som 
genom åren alltid ställt upp i vått och torrt. Henrik har alltid funnits på plats när 
kollegor inom klubben behövt hans hjälp.” 
Det andra vandringspriset i Ekstedts minne till Bästa kvinnliga poängplockare 
vid SM kunde tyvärr inte delas ut, då det inte fanns någon som tagit poäng. 
Damklubbens vandringspris till Bäste manliga poängplockare vid SM Senior 
delades ut till Mikael Söderberg. Lika så gick även Upplandsidrottens 
vandringspris för Bäste poängplockare på JSM till Mikael Söderberg. 
US Veteranernas vandringspris kunde i år delas ut till Emma Svensson med 
motiveringen: ”Att kunna Se varje individ i gruppen och lyfta den enskilde och 
samtidigt kunna skapa kamratskap inom och mellan grupper är en konst i den 
unika gemenskap som finns i sporten Simning. Detta kan bara göras av riktigt 
duktiga ledare, och det gör hon för US grupper på ett enastående vis. Hon är 
inspirerande, alltid glad och har ett mycket trevligt bemötande på 
bassängkanten. Hon är engagerad i allt som en tränare ska vara, med teknik och 
fart i vattnet, organisatoriskt näst intill perfekt då logistiken kring tävlingar med 
anmälningar etc. fungerar samt alltid klädd i US tränarnas ledartröja. Emma 
Svensson är ledaren som kan simning bland annat från simklubben i Småland, 
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vilken hon simmade för som barn, och all hennes egen erfarenhet ger hon nu till 
våra US simmare. Veteranernas pris till årets bästa ledare går till Emma 
Svensson.” 
Slutligen delades Hedersdiplom ut till Anders Blomqvist som under många år 
gjort bestående insatser i klubbens verksamhet som tränare eller ledare. 

3. Parentation  
Under året 2018 har ingen oss veterligen gått bort. 

4. Fastställande av röstlängd för mötet.  
Röstlängden fastställdes till 21 medlemmar, alla kunde konstateras 
röstberättigade av kassören. 

5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.  
Till ordförande valdes Gunnar Hägglund och som sekreterare för mötet valdes 
Jenny Fjärstedt. 

6. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera 
mötesprotokollet.  
Andreas Kembler Widmark och Jan Mandahl föreslås av mötet och kunde väljas 
av mötet som protokolljusterare. 

7. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.  
Kallelse och föredragslista anslogs på hemsidan och i klubblokalen den 5 mars, 
vilket är 3 veckor före mötets hållande i likhet med stadgarna. Mötet kunde 
godkänna mötets utlysande. 

8. Fastställande av föredragningslista  
Godkändes av mötet. 

9. Årsredovisning:  
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret  

Verksamhetschef Cecilia Loqvist gick snabbt igenom 
verksamhetsberättelsen innehåll. Verksamhetsberättelsen kunde 
godkännas med rättelsen att Ove Josephson ersätts av Per-Åke Carlsson 
som ledamot för torsdagsdansarna på sidan 18. 

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det 
senaste räkenskapsåret.  
Budget för 2018 var fastställd till -262 tkr inkluderat ett bidrag från 
torsdagsdansarna. Detta på grund av organisatoriska förändringar samt 
förväntade höjda markerinsavgifter. Tack vare dialog med kommunen och 
Fyrishov och vi fick tillbaka en del av markerinsavgifterna. Detta gör att vi 
för 2018 kan presentera ett resultat för US på -175 tkr (exklusive 
Torsdagsdansarna) och  Torsdagsdansarna kunde redovisa ett resulat på 
+417 tkr, totalt resulat efter disponeringar och avskrivningar  blir 43 tkr, 
200 tkr sätts undan för framtida ändamål. 
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Vi har ett totalt eget kapital ca 4 miljoner, delar bundet i fonder. 
Under året har de största intäkterna fördelats enligt: 
Medlemsavgifter 60% 
Kommunala bidrag 7% 
Statliga bidrag 5 % 
 
De största kostnaderna fördelades enl: 
Löner 25% 
Tävlingskostnader 20% 
Ersättning till ideella ledare (simskola) 10% 
Inpasseringskort simskola 10% 
Bassänghyra 10% 
Årsmötet kunde godkänna förvaltningsberättelsen. 

10. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 
verksamhets-/räkenskapsåret.  
Gunnar Hägglund (i egenskap av revisor) läste upp Revisionsberättelsen som 
finnes på sida 25 i verksamhetsberättelsen. 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.  
Mötet beslutade att man kunde lämna ansvarsfrihet till styrelsen för 
verksamhetsåret 2018. 

12. Fastställande av medlemsavgifter för det kommande verksamhetsåret (året efter 
stämman)  
Förslag på oförändrade avgifter för 2019 enligt: 
Ungdom 100 kr, vuxen 200 kr, familj 500 kr och ständig medlem 1500 kr. 
Avgifterna kunde fastställas av mötet. 

13. Fastställande av årsplan för verksamhetsåret samt presentation av 
långtidsbudget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret (året efter 
stämman)  
Tidigare har inte US haft någon tydlig strategiplan så under 2018 har styrelsen 
jobbat mycket med arbetet kring ”Strategi 2025”, att få fram en långsiktig 
strategiplan. Detta utifrån strategiplaner som riksidrottsförbundet och Svensk 
simidrott tagit fram. Utifrån detta har vi identifierat några specifika punkter att 
fokusera på så som struktur, kommunikation, hela simidrottare och ekonomi.  
Mötet kunde godkänna den framlagda verksamhetsplanen. 
Budget för 2019 som styrelsen godtagit är ett resultat på -200 tkr och för 
Torsdagsdansarna +150 tkr. Styrelsen kännder sig trygg med denna budget då vi 
har reserver så att vi klarar ett totalt resultat på -50 tkr 
Ett orosmoln är dock att IK Fyris är tveksamma till fortsatt drift av lokalerna som 
torsdagsdansarna bedriver sin verksamhet i, och tyvärr finns ingen annan 
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lämplig lokal som är tillräckligt stor. 
Styrelsen hoppas på att få rätsida i frågan till kommunen om de stora avgifter vi 
betalar för inpasseringsavgifterna för medföljare till simskolan på ca 600 tkr. 
Skulle den kostnaden minska skulle vårt resultat ha en mycket bättre utsikt. 
Årsmötet kunde fastställa budget för 2019. 

14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner:  
a) Information om beslutad avkastning och ändamål för Sällskapets 

fondförvaltning  
I dagens läge där ränteutdelning i fonder är i princip obefintlig, så är det 
svårt att få någon av kastning. 
Investeringar har gjorts under året i flera olika fonder, och totalt finns 
idag ca 2,4 miljoner placerat i fonder. 

b) Information om beslutad avkastning och ändamål för Emil Wistedts 
Minnesfond 
För denna fond delades  ett stipendie ut i samband med Lucia. Dessvärre 
är stadgarna för fonden skrivna på ett sådans sätt som inte stämmer 
överens med hur pengarna är placerade. Därför är det svårt att räkna ut 
vilket belopp som kan delas ut. Vi kommer tillsammans med Nordea 
försöka skriva om stadgarna så att utdelningen kan fungera på ett bättre 
sätt i framtiden. 

c) Ev motioner  
Inga motioner inkomna 

15. Val av:  
a) Sällskapets ordförande för en tid av ett år;  

Valberedningen föreslår Andreas Kembler Widmark, vilket enhäldigt 
kunde godkännas av årsmötet. 

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år,  
Lisa Viksten (omval) och Ylva Stadell (omval) föreslås av valberedningen, 
detta kunde godkännas av mötet 

c) eventuellt fyllnadsval av övriga ledamöter  
Bo Andersson föreslås som suppleant, vilket mötet godkände. 

d) 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte 
styrelsens ledamöter delta; 
Jan Ulmander och Gunnar Hägglund kunde väljas som revisorer och mötet 
kunde enas om att behov inte fanns för suppleant när två revisorer valts. 

e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till 
ordförande.  
Monika Landmark (sammankallande), Emma Svensson, Lena Brunnberg 
föreslås av under mötet, vilket även godkändes. 
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16. Val av:  
a) Två ledamöter till Sällskapets fondförvaltnings styrelse 

Bo Anjou och Bo Andersson kunde väljas av av mötet. 
b) Ev fyllnadsval till styrelsen för Emil Wistedts minnesfond  

Styrelsen består av sällskapets ordförande, en representat från Nordea 
samt en aktiv inom sällskapet. Förslag är huvudtränare Vitalik Gaponov 
som även tidigare suttit i minnesfondens styrelse, vilket kunde godkännas 
av mötet. 

17.  Övriga frågor anmälda av styrelsen 
a) Stadgerevidering (se Bilaga) 

Vi har jämfört med Riksidrottsförbundets stadgar och verkligheten och 
förenklat stadgarna en del för att underlätta för verksamheten. Vi har fått 
experthjälp av Gunnar Hägglund i förändringarna. Efter några synpunkter 
kunde mötet godkänna stadgarna 
Efter ett antal frågor kunde mötet godkänna revideringen av stadgarna. 
 

 
 
Uppsala den 2019-03-26 
    Justeras 
 
 
…………………………………………  ………………………………………… 
Jenny Fjärstedt, Sekreterare  Gunnar Hägglund, Ordförande 
 
 
Justeras    Justeras 
 
 
…………………………………………  ………………………………………… 
Andreas Kembler Widmark  Jan Mandahl 
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