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§1 Mötets öppnande, upprop och fastställande av röstlängd
Väsby SS ordförande Kenneth Magnusson hälsade de närvarande välkomna och förklarade
mötet öppnat.

Röstlängd fastställdes, antal röstberättigade var 33 stycken.

§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.
Fören i nssmötet faststäl lde den i kal lelsen föreslag na dagordningen.

§4 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Föreninssmötet valde Kenneth Magnusson till mötesordförande och Madeleine Andersson
till mötessekreterare.

§5 Val av justeringsmän och rösträknare
Föreninssmötet valde John Granath och Katarina Engström att jämte mötesordföranden
justera protokollet samt Elin Ericson och Sverre Romstad att vid behov vara röstråknare
under mötet.

§6 Styrelsens verksam hetsberättelse med res u ltat- och balansräkn i ng
Mötesordföranden gjorde korta sammanfattningar av den utdelade verksamhetsberättelsen.

o Medlemsantalet 'l 698 st. vilket är ca 100 fler än föregående år (1 606).
o Antal deltagare i simskolan under 2013 - 3 882 st.
o Totalt blev Väsby fjärde bästa simidrottsklubb under 2013 om man undantar övrig

simidrott och bara räknar simning blev Väsby tredje bästa klubben. Det skiljde inte mycket
mellan ettan, tvåan och trean. Neptun och Helsingborg var i topp tillsammans med Väsby.

o JSM långbana blev bästa resultatet under 2013 där Väsby blev bästa klubb, i övriga
mästerskap blev vi två eller trea.

o Fick en bronsmedalj i EM i Herning.
. Väsby triathlon är en av de större klubbarna i Sverige.
. Supporter - Föräldrasektionen har gjort ett bra jobb.
. Klubbens må|, är både bredd och topp. Ett av målen är att vara bland de fem bästa bland

vuxna.
. Samhällsnyttan - deltar i arbetet kring simkunnighet, var med och utvecklade

Vattenprovet.
. Slutordet - Bästa juniorklubb, och styrelsen tackar alla som har hjälpt till.

Fören i nqsmötet qod kände verksam hetsberättelsens textdel.

Mötesordföranden redogjorde för resultat- och balansräkningarna. Omsättningen för 2013
var ca 8,8 miljoner kr och resultatet slutade på ett underskott på 3 58 tkr.

Det egna kapitalet uppgick till 7 16 tkr vilket är något lägre än förra året. Målet är att det
egna kapitalet ska bestå av 6 månaders lönekostnader, dvs. ca 2 miljoner kr.

Fören i nqsmötet qod kände resultat- och bala nsräkn i n gen.
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§7 Revisorernas berättelse
Revisorerna tillstyrker ansvarsfri het för verksam hetsåret 201 3.

§8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Föreninqsmötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

§9 Styrelsens verksamhetsplan och budgettör 2014
Mötesordföranden presenterade styrelsens budget tör 2014. Budgeten visar en omsättning
på 7 miljoner samt ett förväntat resultat på 85 tkr.

Offentliga bidragen har minskat p.g a. regeländringar åldersgräns från 0- år tidigare, nu från
7 år. Arlanda fick vi tidigare stort bidrag för Danne. Han var helt anställd av oss tidigare nu är
han anställd på skolan men istället minskar lönekostnaden.

ldrottslyftspengar budgeterar vi inte, men söker när det passar så det kan tillkomma.

§1 0 Fastställande av medlemavgifter
lnga ändringar.

§11 Fråga om bildande eller nedläggning av sektion
lngen fråga har inkommit.

§12 Val av ledamöter till styrelse mm
Föreninqsmötet valde följande personer till styrelse m.m.

STYRELSE

Ordförande Kenneth Magnusson omval 1 år

Ordinarie ledamöter Katarina Engström omval 2 år

Sverre Romstad omval 2 år

Ylva Tryselius nyval2 är

Suppleant 1

Suppleant 2

Patrik Sparrman omval 1 år

Maria Akerman nyval 1 år

Hans Bredberg omval 1 år
Finnham mars Revisionsbyrå

Följande ledamöter i styrelsen har 1 är kvar av sin mandatperiod:

Ordinarie ledamöter lrene Arstein FUrst

Josefin Lillhage

Björn Asp

REVISOR

Revisor ordinarie
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VALBEREDNING

Ledamot och sammankallande John Granath omval 1 år

Ledamot Elin Ericson omval 1 år

Ledamot Kenneth Arvidsson nyval 1 år

§13 Behandling av inkomna förslag
Kenneth Magnusson tog upp styrelsens förslag att utse Kenneth Arvidsson till
hedersmedlem iVäsby SS. Föreninssmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

§14 Övriga frågor
lnga övriga frågor hade inkommit.

§15 Avslutning
Mötesordföranden avslutade med att tacka alla för visat intresse.

Arsmötet avslutades med utdelning av utmärkelser och prisutdelning för KM.
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Arets simmare

För goda framsteg

För god träningsvilja/årets träningsflit

Arets tränare

Arets ungdomssimmare - Flicka

Arets ungdomssimmare - Pojke

Arets funktionär

Arets insats

Andreas Fiirst

Samuel Törnqvist

Emma Wahlund

Sofia Björnfot

Petra Fabel

Agnes Wiiand

Markus Ftirst

Torbjörn Lantz

Patrik Sparrman

Utmärkelser från Stockholms Simförbund:

Diplom Anders Törnqvist

Utmärkelser från Svenska Simförbundet

Diplom Anders Törnqvist


