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Protokoll från årsmöte i Upsala simsällskap 2020 
 
Mötesdatum och tid: 31 augusti 2020, kl 19:00. 
Plats: utomhus vid klubblokalen på Fyrishov 
Kallade: samtliga medlemmar i föreningen.  
 
 

1. Mötets öppnande 
US ordförande Andreas Widmark öppnade mötet.  
 

2. Utdelning av utmärkelser 
Pris för bästa poängplockare på SUM-SIM (”SUM-SIM-dalahästen”) delades ut till 
Matilda Holmström och Adi Ramovic i samband med Morgonbadarnas årsmöte i 
mars. Innan sommaren delades även följande vandringspriser ut: Ekstedts minne 
1 för bästa kamrat till Oskar Andersson, Damklubbens pris för bästa manliga 
poängplockare på SM (senior) till Mikael Söderberg, Upplandsidrottens pris för 
bästa poängplockare på JSM till Mikael Söderberg och US veteranernas pris till 
Matilda Bohman. Pristagarna uppmärksammades även på årsmötet.  
 

3. Parentation 
Medlemmarna Olle Strömberg och Hans Erik Malmberg har gått bort under året 
och hedrades med en tyst minut.  
 

4. Fastställande av röstlängd för möte. 
Röstlängden fastställs till tolv personer, se bilaga. 
  

5. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Birgitta Björk valdes som ordförande för mötet och fick ta över klubban från 
Andreas. Anna Wetterbom valdes som sekreterare för mötet.  
 

6. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall 
justera mötesprotokollet 
Till detta valdes Lena Brunnberg. 
 

7. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 
Möteskallelsen har anslagits i god tid på hemsidan och anslagstavlan utanför 
klubblokalen på Fyrishov. Mötet befanns vara behörigt utlyst.  
 

8. Fastsställande av föredragningslista 
Föredragsningslistan fatställdes.  
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9. Årsredovisning 
a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 

Klubbchefen Cecilia Loqvist redogjorde för US verksamhet under 2019. 
Under året har en verksamhetsplan arbetats fram tillsammans med 
styrelsen och kommittéerna, den innehåller fyra fokusområden: struktur, 
kommunikation, ekonomi samt hela simidrottaren. Under året har 
support- och tävlingskommittéerna slagits ihop om en hallgrupp har 
startats. Cecilia rapporterade även om förhandlingarna om hyresavtal 
med Fyrishov. 
 
Ordförande Andreas Widmark lade till att mycket tid 2019 har gått till att 
uppvakta kommunens nämnder och tjänstemän, samt Fyrishov, med 
anledning av hyresavtal samt planerad om/nybyggnad av Fyrishov.  
 
Birgitta tackade Cecilia och Andreas och verksamhetsberättelsen lades till 
handlingarna.  
 

b. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för 
det senaste räkenskapsåret. 
Kassör Bo Andersson föredrog förvaltningsberättelsen. US omsatte ca 7 
MSEK under 2019 och redovisade ett positivt resultat för året på ca 
51 000 kr, vilket berodde på Torsdagsdansarnas bidrag på drygt 400 000 
till.  
 
Birgitta tackade Bosse och förvaltningsberättelsen lades till handlingarna.   
 

10. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 
verksamhets- /räkenskapsåret.  
Då revisorerna inte närvarade vid mötet fick medlemmarna läsa deras 
revisionsberättelse. Revisionsberättelsen lades till handlingarna.  
 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.   
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.  
 

12. Fastställande av medlemsavgifter för det kommande verksamhets- 
/räkenskapsåret (året efter stämman). 
Styrelsen föreslog oförändrade avgifter, dvs barn upp till 20 år 100 kr, vuxna 200 
kr, familj 500 kr, livstid 1500 kr. Medlemsavgifterna beslutades enligt styrelsens 
förslag.  
 

13. Fastställande av årsplan för verksamhetsårets långtidsbudget för det 
kommande verksamhets- /räkenskapsåret (året efter stämman). 
Bosse föredrog styrelsens förslag till budget, som inte innebar någon väsentlig 
skillnad från i år. Den föreslagna budgeten inkluderade inte eventuella effekter av 
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pandemin. Effekterna är fortfarande svåra att bedöma och behöver hanteras, 
inom ramen för beslutad budget, under året. Vi vet redan nu att kommunen inte 
tar ut markeringsavgifter för april-juni. Vi kan också anta att det blir något färre 
deltagare i simskolan och minskade utgifter för tävlingar. Torsdagsdansarna 
räknar inte med att någon verksamhet nästa år, vilket får konsekvenser för 
klubbens budget då de tidigare bidragit med 350-400 tkr/år.  
 
Andreas poängterade att det är svårt att avgöra hur mycket budgeten påverkas 
av pandemin men tror att det finns goda förutsättningar för ett nollresultat 2020. 
Det beror dels på att klubben har sparat en del av tidigare intäkter från 
Torsdagsdansarna och dels på att US inte har tagit på sig orimligt stora fasta 
kostnader.  
 
Cecilia föredrog verksamhetsplanen för 2021. Samma fokusområden som i år 
föreslogs och under 2021 kommer US att fokusera särskilt på ekonomin. Ett 
viktigt mål är att kommunen ska behandla US på samma sätt som andra ideella 
idrottsverksamheter för barn vad gäller avtal. Den nyinrättade hallgruppen 
jobbar aktivt mot kommunen för att få vara med och planera ny simhall öster om 
stan, samt att få inflytande i planeringen av om/nybyggnationen av Fyrishov. Det 
finns intresse från medlemmarna att få löpande information om hur detta går 
under året från styrelsen.  
 
Årsplan och verksamhetsplan fastställdes enligt förslag.     
 

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

fondförvaltning. 
Bosse informerade om de riktlinjer för risknivå för placeringar som finns, 
inga ändringar föreslogs.  
Informationen noterades.  

b. Information om beslutad avkastning och ändamål för Emil Wistedts 
Minnesfond.  
Andreas informerade om att han under året har haft en dialog med 
Nordea (som förvaltar minnesfonden) kring utformningen av fondens 
stadgar och dess förvaltning. I stadgarna står att det är utdelningen som 
ska delas ut, vilket vållat problem då pengarna har varit placerade i fonder 
som inte haft utdelning. Nu är pengarna istället placerade i en utdelande 
fond, vilket är i linje med stadgarna.  
Informationen noterades.  

c. Eventuella motioner.  
Inga motioner hade inkommit.  

15.  Val av: 
Valberedningen har bestått av Monica Landmark (ordförande) samt Emma 
Svensson och Lena Brunnberg. Monica föredrog valberedningens förslag.  
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a. Sällskapets ordförande för en tid av ett år. 
Andreas Widmark valdes till ordförande ett år till.  

b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år.  
Leif Glantz (nyval), Anna Holmberg (omval) och Anna Wetterbom (omval) 
valdes till ledamöter.  

c. fyllnadsval.  
Inga fyllnadsval var aktuell. Punkten ersattes istället med den nya punkten 
”val av suppleanter till styrelsen” som saknades i föredragningslistan. 
Charlotta Marhold (nyval) och Bo Andersson (omval) valdes till 
suppleanter för ett år.  

d. två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. 
Gunnar Hägglund och Jan Ulmander omvaldes till revisorer. Styrelsens 
ledamöter deltog ej i beslutet.  Mötet diskuterade behovet av suppleanter 
och beslutade att det inte var nödvändigt att utse sådana.  

e. tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska 
utses till ordförande.  
Lena Brunnberg, Emma Svensson och Monica Landmark (ordförande) 
omvaldes.  

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

   Bo Björk och Dan Andersen.   
 
Birgitta tackade Monica och valberedningen för väl utfört uppdrag. 
  

17. Övriga frågor anmälda av styrelsen. 
Inga övriga frågor. 
 

Det historiska årsmötet, uppskjutet till augusti p.g.a. pandemin, och sedan genomfört 
utomhus och delvis i regn avslutades.  

 
 
 

 
 
 
Birgitta Björk, mötesordförande                       Anna Wetterbom, mötessekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
Lena Brunnberg, justeringsperson 
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Bilaga: närvarande medlemmar vid årsmötet 
Anna Holmström 
Leif Glantz 
Per Rydåker 
Monica Landmark 
Jan Mandahl 
Lena Brunnberg 
Birgitta Björk 
Ingegerd Andersson 
Bo Andersson  
Andreas Widmark 
Anna Wetterbom 
Cecilia Loqvist 
 
 


