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Mötesordförande

Justerande

Justerande

Kenneth Magnusson



§1 Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
Väsby SS ordförande Kenneth Magnusson hälsade de närvarande välkomna och förklarade
mötet öppnat.

Röstlängd fastställdes, antal röstberättigade medlemmar var 26 stycken.

§2 Fråga om mötet utlysts på räff sätt
Föreningsmötet fann att mötet utlysts på rätt sätt.

§3 Faststilllande av dagordning
Kenneth Mag nusson redogjorde kortfattat för dagordn i ngen.
Fören i nssmötet faststäl lde den i kallelsen föreslagna dagordningen.

§4 Val av ordförande och sekreterare f«ir mötet
FöreninEsmötet valde Kenneth Magnusson till mötesordförande och Ylva Tryselius till
mötessekreterare.

§5 Val av iusteringsmän och rösträknare
Föreninqsmötet valde Patrik Sparrman och Anders Törnqvist att jämte mötesordföranden
justera protokollet samt Johan Furst och Rebecka Alexandersson att vid behov vara
rösträknare under mötet.

§6 Styrelsens verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning
Mötesordföranden gjorde korta sammanfattningar av den utdelade verksamhetsberättelsen.

VSS arrangerade UGP2 iVilundabadet 8-9 mars.
VSS arrangerade Vilunda Knatte iVilundabadet 9 mars.
VSS arrangerade Speedo Ungdom i Vilundaba det 2O-21 september.
VSS arrangerade Svenska simspelen iVilundabadet 18-19 oktober.
VSS var med och arrangerade SM/JSM på kortbana i Eriksdalsbadet 19-23 november.
VSS arrangerade KM iVilundabadet 11 december.
VSS arrangerade NJM iVilundabadet 12-14 december.

Vi planerar afi arrangera SM och JSM under 2016 också.
Fredagsklubben har hjälpt till med arrangemangen på flera tävlingar under året.

Simmare från VSS deltog i Sum-sim riks i Helsingborg. Simmare från Arlandagymnasiet
deltog i Septe colli i Rom, simmarna hade kvalat dit på GP{ävlingar.
VSS var 4e bästa klubb i landet 2014 inklusive alla simidrotter, 3e bästa klubb i landet om
man bara räknar simningen. Däremot har vitappat mark bland sum-simmare.

Triatlonsektionen har växt inom klubben mycket de senaste åren.

Styrelsen tackar alla som har hjälpt till.

Föreninosmötet oodkände verksamhetsberättelsens textdel.

Resultaträkningen visar på ett överskott pä 423 000 kr för 2014, till skillnad från underskott
2013 pä 358 000 kronor. Vi är nöjda med årets resultat, har vänt trenden från 2013. De
tävlingar som vi har arrangerat var nyckeln till det goda resultatet. Kostnaderna är kvar på
föregående års nivå.

Det egna kapitalet har ökat till drygt 1 139 000 kronor för 2014, till skillnad från 716 000
kronor tör 2013.

Föreninssmötet sod kände resultat- och balansräkn ingen.



§7 Revisorernas berättelse
Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för verksamhetsåret 201 4.

§8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Föreninssmötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

§9 Styrelsens verksamhetsplan och budget för 2015
Kassören redovisade 2015 års budget. Vi budgeterar för ett nollresultat. För att nå det
behöver vi behålla kostnadseffektiviteten och inte dra på oss ytterligare kostnader.
Verksamhetsberättelsen ska kompletteras med budgeten för verksamhetsåret 2A15.

Avtalet med Medley har gått ut och vi ligger i förhandling om förlängning av avtalet med
Medley.Förändring av simskoleverksamheten till hösten, kommer att ha tre terminer istället
för fyra. Priset kan påverkas av resultatet från förhandlingarna med Medley.

§1 0 Fastståillande av medlemavgifter
Oförändrad avgift på 250 kr.

§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

Ordinarie ledamöter

Suppleant 1

Suppleant 2

Följande ledamöter i styrelsen har 1

Ordinarie ledamöter

Ylva Tryselius

Sverre Romstad

REVISOR

Revisor ordinarie

år kvar av sin mandatperiod:

Hans Bredberg omval 1

Finnhammars Revisionsbyrå

Kenneth Magnusson

lrene Arstein FUrst

Josefin Lillhage

Björn Asp

Maria Akerman

Patrik Sparrman

Peter Ahlström

omval 1 år

nyval 2 år

omval2 år

nyval 2 år

fyllnadsval 1 år

omval 1 år

nyval 1 år

VALBEREDNING



Ledamot ocfi sammankallande John Granath

Ledamot Jenny Andersson

Ledamot Kenneth AMdsson

§13 Behandling av inkomna fönrlag
lnga förslag hade inkommit.

§{4 Övriga frågor
lnga övriga frågor.

Ordföranden tackade alla för visat intresse och avslutade mötet.

omval 1 år

omval 1 år

omval 1 år


