Årsmöteshandlingar
Karlstads Segelsällskaps årsmöte
torsdag den 22 november 2018 kl. 19.00 i klubbhuset
Välkommen!
STYRELSEN

Förslag till dagordning:
Nedan angivna punkter ska enligt stadgarna behandlas vid årsmötet.
1.
2.
3.
4.
5.

Fastställande av röstlängd för årsmötet
Fastställande av föredragningslista
Val av ordförande för årsmötet
Val av sekreterare för årsmötet
Val av två justerare som jämte mötesordföranden ska justera protokollet och vid behov
vara rösträknare
6. Fråga om mötet har utlyst på rätt sätt
7. Styrelsens och sektionernas verksamhetsberättelser och förvaltningsberättelser för det
senaste verksamhetsåret
8. Revisorernas berättelse
9. Fastställande av resultaträkning och balansräkning
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser (styrelsemedlemmar
får inte rösta)
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner (inga motioner har
inkommit)
a. Värdegrund för sällskapet
b. Ändring av sällskapets stadgar för att bättre svara mot skatteverkets krav på
skattebefriad organisation
c. Ändring av sällskapets stadgar avseende antalet ledamöter och suppleanter
d. Styrelsens svar till årsmötet avseende sommaravgift
e. Användning och hantering av båtskjul och presenningsskjul
12. Fastställande av verksamhetsplaner och budget för 2018/2019
13. Fastställande av avgifter för verksamhetsåret 2019/2020
14. Val av funktionärer
a. sällskapets ordförande för en tid av ett år;
b. ledamöter i styrelsen och ev. två suppleanter
c. två revisorer jämte minst en suppleant för en tid av ett år
d. minst tre och högst fem ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av
vilka en ska utses till ordförande.
15. Övriga frågor
16. Mötets avslutande
17. Stipendier, avtackning mm
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Verksamhetsberättelser för verksamhetsåret 2017/2018
Jag vill börja med att tacka alla de medlemmar som gör en insats i vår verksamhet och därmed
får vårt sällskap att fungera.
Som vanligt så har det gjorts stora insatser i våra sektioner, här följer ett axplock över vad
som har skett. Hamnsektionen har gett vårt Kanikenäs en välbehövlig ansiktslyftning.
Seglingssektionen har lyckats med konstycket att öka antalet seglare på våra
onsdagsseglingar. Medlemsektionen har genomfört informationsträffar för nya medlemmar.
Nabbensektionen har som vanligt sett till att Nabben är i toppskick. Läs vidare under
respektive sektions verksamhetsberättelse vad mer som har utförts i sällskapet.
Ett stort tack till verksamhetsårets styrelse som har gjort stora insatser i styrelsearbetet och i
respektive sektion.
Stefan Ekblom
KSS Ordförande

Seglingssektionen
Eskadersegling
Det genomfördes 3 eskadrar år 2018.
Vårens eskader gick till några för eskadern nya skärgårdsöar vid Kristinehamn.
14 båtar deltog i bra väder och lätta vindar.
Årets Liljedalseskader på sensommaren, genomfördes med temat ABBA (sill och musik), vi
var 18 båtar. Fint väder, bra segling och vi hann med ett besök på glasmuseet.
Den sista eskadern var sista helgen i september med två båtar i blåsigt väder.
/ Per och Ann Stenberg – Ansvarig för Eskadersegling KSS
Parasegling
Vi har under den gånga seglingssäsongen varit 14 instruktörer som med ett brinnande
engagemang driver paraseglingsverksamheten. Flertalet av instruktörerna har gått en
specialinstruktörsutbildning i samarbete med Svenska Seglarförbundet.
Under året har vi, som tidigare år, erbjudit parasegling vid fem tillfällen på försäsong och fem
tillfällen på eftersäsong. 12 seglare har deltagit.
Inför årets säsong införskaffades två bättre begagnade 2.4:or till verksamheten då vi var
tvungna att pensionera och sälja tre av våra fem båtar 2017. Idag har vi fyra st 2.4:or för
parasegling.
Under våren 2018 bjöd vi in till två dagar med prova-på-segling i samarbete med Parasport
Värmland och flera nya seglare upptäckte parasegling. Vi såg då tydligt ett behov av att ha
tillgång till en annan båttyp än våra 2.4:or där en instruktör kan medfölja i båten med seglarna
ut på vattnet. Många klarar inte av att själva styra en båt även om assistans finns nära i en
följebåt. De båtar vi idag har gör inte seglingen helt tillgänglig för synskadade,
utvecklingsstörda och för de med ex neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Vi ansökte och fick bidrag hos Svenska Seglarförbundet och Värmlandsidrotten för att göra
seglingen tillgänglig för alla. Genom ett 3-årigt projekt kommer vi att utöka
seglingsverksamheten och köpa in en annan båttyp till KSS som gör att instruktörer kan
medfölja seglarna ut i båten. Projektet innefattar även en integrationssatsning och då vi nu får
en båttyp där instruktörer kan följa med ut i båten så blir även integrationssegling möjlig.
/ Kerstin Ekblom - Ansvarig Parasegling KSS
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Kappsegling
Förra säsongens ökade intresse för kappsegling på klubbnivå har till vår glädje hållit i sig
under året.
Det totala antalet starter har ökat från 104 förra säsongen till 118 i år. Jämfört med 2016 är det
nära nog en fördubbling!
Jäverön Runt
Jäverön Runt lockade 21 båtar till start, varav 4 valde att segla öppen klass, dvs utom tävlan.
Vindar på allt mellan 0-5 m/s erbjöds under seglatsen. Totalsegrare blev David Hägg från
CSS, och shorthand-klassen vanns av Jan Magnusson från KSS.
Vänern Shorthand Race
VSR hade världspremiär 2018 och är ett samarbete mellan KSS och CSS. En shorthandsegling över 50 nm. Regattamiddag serverades deltagarna kvällen innan start. De 13
deltagande båtarna startade tidig morgon i Karlstad och i skymningen anlände de sista båtarna
slutmålet Kristinehamn. CSS bjöd på jubileumsmiddag och underhållning. Ett mycket lyckat
evenemang som vi kommer att fortsätta arrangera. Segrade gjorde Jonas Nyqvist/Gunnar
Hellerström med ”Grodan”.
One Man Race
Solsken och frisk vind när det 10 båtar starka fältet tog sig an årets solo-segling.
Första start gick utanför marinan kl. 10:00 och banan var förlagd att runda Sätersholmarna, ut
via Söökojan och tillbaka hemåt via Långholmssundet. Passagen ut genom Söökojan var
fysiskt krävande och krävde en del korta kryss-slag då vinden låg rakt emot, men efter att ha
fallit av västerut mot Långholmssundet fick seglarna chansen att vila musklerna en stund
innan det åter var dags för hård kryss från Märrholmen ner till Svängen. Segrade gjorde Stig
Björfelt med Bamse.
Onsdagssegling
Årets onsdagsserie lockade totalt 73 startande i de totalt 10 delseglingarna, fördelade på 23
unika båtar. En del nya ansikten/båtar på startlinjen, men också en hel del bekanta.
Seriesegrare, även detta år, Kenneth Andersson med Etterferra.
Rankingsegling 2.4 mR
23 anmälda ekipage kom till start och första dagen började med kraftigt regn och avslutades i
strålande sol. Snurriga vindar utmanade både seglare och seglingsledning. Regattamiddag
serverades i klubbhuset efter första dagens segling, för att deltagarna sedan skulle ge sig iväg
ut på vattnet tidigt söndag morgon igen. Dag två var det betydligt stabilare förhållanden, sol
och stadig frisk vind. Slutsegrare blev den nykorade Världsmästaren från KSSS, Stellan
Berlin.
Nybörjarsegling
På försommaren hade vi segling för nybörjare. Varje deltagare erbjöds två kvällar med
instruktion och praktisk tillämpning i att göra segelklart, sätta segel, styra och skota så att
båten seglar i önskvärd riktning och därefter ta ner seglen och gå in till bryggan igen.
Sammanlagt deltog 21 nybörjare.
Björn Hedén & Jörgen Würtz
Ordförande respektive vice ordförande
___________________________________________________________________________
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Nabbensektionen
Nabbensektionen ansvarar för vår uthamn med byggnader, bryggor, båtar, miljö, renhållning,
djurhållning, bad och lek samt social samvaro för KSS medlemmar.
Följande funktionärer har under året haft specifika ansvarsområden, framför allt vid arbetena
under de tre vår- och hösthelgerna:
Ulf Jannerlöv
Bengt Olof Lysell
Jan Lundgren
Anders Sjöqvist
Johan Lundberg
Kicki Lundberg
Åsa Grenegård
Fredrik Grenegård
Thomas Eklund
Kristina Heiskala
Kajsa Andersson
Roger Linderholm

ordförande
vice ordförande, stranden och leksakerna, arbetsbåtar
bryggan
bastun
mat och fika
mat och fika
mat och fika
mat och fika
grillstugan, intendentstugan (gym och förråd)
toaletterna, sovstugan
stranden och leksakerna
snickeri

Förutom ovanstående har ytterligare ca 50 funktionärer funnits i sektionen.
Nabbensektionen har haft ett ledningsmöte, två sektionsmöten för planering i mars och april
och en vårfest i april på Kanikenäset. En rek-resa samt tre helger för städning, underhåll och
renovering (5-6maj, 12-13 maj och 22-23 september) har som vanligt också genomförts.
Sektionen har även traditionsenligt arrangerat midsommarfirande som lockade 14 båtar och en
kräftskiva med 9 båtar. Cirka 820 timmars arbete har lagts ned vid de planerade aktiviteterna,
men då är många timmars förberedelser hemmavid och städning under sommaren inte
inräknade.
Följande större förbättringar och arbeten har gjorts:
 Byte av kätting till 16 mm på resterande förtöjningsbojar.
 Inköp av ved till bastun.
 Målning av väggar invändigt i stora rummet i klubbstugan.
Besöksfrekvensen har även i år varit hög, men förmodligen något lägre när det gäller icke
medlemmar. Intäkterna från det frivilliga bryggbidraget från icke medlemmar och bidrag för
nyttjande av sovstugan uppgick till 6266 kr, en minskning med 4 % jämfört med förra året.
93% av intäkterna kommer in via Swish.
Ett stort tack till alla i och utanför sektionen som har deltagit i arbetet, ordnat med mat och
fika samt underhållit med musik! Ett speciellt tack går till er som lagt ned tid och möda långt
mer utöver de planerade aktiviteterna!
Ulf Jannerlöv och Bengt Olof Lysell
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Ordförande respektive vice ordförande

Hamnsektionen
Organisation och huvudsakliga ansvarsområden inom sektionen:
Lennart Andersson
Kenneth Jansson
Nils Erik Hansson
Alf Gustavsson
Jan-Olof Odeholm
Hans Erwald
Tomas Bergqvist
Anders Edwall
Anders Forsman
Göran Bank
Fred Olsson
Niklas Lindskog

Ordförande och hamnchef
Vice ordförande och vice hamnchef
Miljöansvarig
Bryggplatser
Ansvar för nattvakten, byggnader och mastskjul
Sjösättning, upptagning, kran- och traktorförare
Båtlyftkran, mastkran, besiktning och drift
Vinteruppställningsplatser
Uthyrning marinan
Elanläggning
Vatten, spolplatta
Traktorer och maskiner. Drift och underhåll

Utöver dessa personer finns ytterligare ett 30-tal funktionärer engagerade som kran- och
traktorförare, snöröjare, gräsklippare mm
Ansvarsområde
Hamnsektionen ansvarar för att hamnanläggningen med bryggor, byggnader och infrastruktur
fungerar ändamålsenligt och effektivt för medlemmarnas bästa, samtidigt som hänsyn tas till
säkerhet och miljö. Hamnsektionen har följande ansvarsområden:
















Organisation och bemanning
Byggnader inkl. mastförvaring
Mark & infrastruktur
Elanläggning
Bryggor och bryggplatser
Sjösättning och upptagning
Vinterförvaring
Miljö & renhållning
Spolplatta med tvättar och reningsverk
Vattenanläggning
Maskiner & verktyg som används i verksamheten
Båtlyftkran
Mastkran
Uthyrning av marinan
Administration av nattvakt

Aktiviteter under verksamhetsåret 2017-2018
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Organisation
 Gemensamt planerings- och infomöte i februari
 Hamngruppen har haft ett antal ej protokollförda möten under året
 Några nya kran- och traktorförare har rekryterats
 Städdag i och runt marinan genomförts som medlemsaktivitet
 Vårstädning på området – som medlemsaktivitet
Byggnader
 Fönsterbytet på marinan har slutförts
 Om disponering av ytorna i marinan efter städningen
Mark och infrastruktur
 Gamla slipen i älvmynningen har fyllts igen för att bättre kunna utnyttja marken längs
älven för vinteruppställning (F-plan)
 Stränderna har röjts från sly och växtlighet, framför allt längs älven och norra sidan av
hamnbassängen (vid G- och H-bryggan)
 Utmed infartsvägen har marken längs älven grusats för att bättre kunna användas som
parkering för de som har bryggplatser på brygga F-H
 De flesta grusvägar har hyvlats ner och avjämnats
 Slyröjning har skett på planerna där det varit möjligt
El & vatten
 Komplettering av el och vatten till brygga M och planen vid marinan samt D-plan
förberett med markarbete
Bryggor
 Gamla flytkroppar har bytts till nya på brygga B och F
 Brygga A har kompletterats med 10 m bommar för större båtplatser
Bryggplatser
 Bryggplatser har kunnat erbjudas de medlemmar som behövt plats, men även i viss
mån till nya medlemmar.
 Det låga vattenståndet har på senare delen av säsongen inneburit vissa svårigheter att
utnyttja båtplatsen för de med djupgående båtar.
 Ny djupmätning av hamnen visar att det är utmaningar i att finna platser för
djupgående båtar med nuvarande variation av vattenståndet.
Vinteruppställning
 Optimering av ytan för vinteruppställningsplatser görs varje år för att alla som behöver
skall kunna erbjudas plats
Spolplatta och reningsverk
 Har fungerat i stort sett bra
 Spolhandtag till högtryckstvätt har bytts ut – stort slitage
Båtlyftkran
 Driftsstopp under sjösättningen då kopplingen mellan motor och växellåda havererade.
Samtidigt byttes packbox i växellådan pga konstaterat oljeläckage. Mobilkran ersatte
under en dag.
Maskiner och verktyg
 Ny traktor har upphandlats och anpassats för våra behov
 Begagnad tippkärra har köpts in
 Grävmaskin har hyrts in för markarbete
 Vissa andra maskiner/redskap har funnits tillgängliga för användning tack vare ett
samarbete med en maskinåterförsäljare.
Administration av nattvakt
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Vaktgång påbörjades 1 maj och har pågått till den 11 oktober. Vaktgången har i stort
sett fungerat bra hela säsongen.

Vi tackar alla medarbetare som lägger ner mängder av tid för att få den löpande verksamheten
att fungera.
Lennart Andersson och Kenneth Jansson
ordförande respektive vice ordförande

________________________________________________________________
Medlemssektionen
Theo Arndt
Anders Olsson
Teofil Stoica
Per Barthelson
Tomas Gustafsson
Mats Höglund
Peter Rattfeldt
Torbjörn Stolpe
Gunnel Berdén
Alan Donald
Margareta Hjalmarsson
Eva Arndt Kling
Mikael Wiskman
John Johnssen
Sigurd Wapelhorst
Stefan Eriksson
Mattias Freding
Torbjörn Ardebrant
Mikael Nordlander

Ordförande
Vice ordförande, webbutveckling
Allt i allo
Kansli
Kansli, Idrott On Line
Kansli
Kansli, utbildning
Kansli
Klubbmästeri
Klubbmästeri
Klubbmästeri
Medlemsregister
Nätverksteknik
Regattaredaktion
Regattaredaktion, fotograf
Sjösäcken
Skyltar
Webbutveckling
Webbutveckling, epost

Sektionens ansvarsområde
Medlemsservice genom KSS kansli, medlemsregister och -information, klubbtidningen
Regatta, introduktion av nya medlemmar, utbildning, stödfunktion vid större sammankomster,
KSS hemsida ”www.kdss.se” samt bokning, uthyrning och skötsel av klubbhuset.
Årets verksamhet
Under verksamhetsåret 2017/2018 har klubbhusets invändiga renovering avslutats och
dessutom fått två säkra utrymningsvägar. Samtidigt har relevant information till hyresgäster
uppdaterats.
Klubbhusentré
En ny och större anslagstavla har satts upp utanför klubbhuset och försetts med tydliga regler
för annonsering.
Den gamla sandlådan till höger om entrédörren höll inte ihop längre och har ersatts med en
större och stabilare dito i plast.
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Medlemsservice
Servicen till medlemmarna har blivit mera tillgänglig via KSS hemsidan. All hantering av
medlemsärenden som ändringsanmälning, bokning av klubbhuset, anmälning till köplats och
evenemang, beställning av nyckel-tag eller tillbehör kan nu göras via webbsidan. För
medlemmar utan internetuppkoppling (numera ca 20) finns blanketterna tillgängliga i
klubbhuset och en överblick av aktuell information till denna grupp skickas ut per post 3–4
ggr/år.
Profilkläder
Ett delvis nytt sortiment av profilkläder har tagits fram och marknadsförts. Efterfrågan har
dock varit begränsad.
Uppdaterad informations- och regelsamling
En ny version av nyttig medlemsinformation med aktuella regler har tagits fram och finns
både i tryck och i digital form på KSS webbsida. Mindre uppdateringar gjordes under året.
Information till nya medlemmar
Vid tre tillfällen har nya medlemmar bjudits in till informationsträffar, där information gavs
om KSS och dess historik, om våra sektioners verksamhet och där möjlighet fanns att träffa
styrelsemedlemmar.
GDPR-arbete
I slutet av maj började en ny och strängare lagstiftning om skydd för personuppgifter att gälla.
Sektionen har börjat anpassa sina regler och rutiner och håller i den praktiska tillämpningen
för KSS del. Det övergripande ansvaret för att lagens följs vilar på styrelsen.
Värdegrundsarbete
Under året har styrelsen initierat ett arbete med Segelsällskapets värdegrunder och vid flera
tillfällen har medlemmarna bjudits in att medverka i framtagningen av KSS värdegrund. Ett
förslag till värdegrund kommer att presenteras under årsmötet.
Utbildning
Ett försök till samarbete med Medborgarskolan för ett större utbud av utbildningar har inte
visat önskad effekt. Glädjande var däremot ett antal initiativ från medlemmar till olika
kortkurser och praktiska, seglingsrelaterade utbildningsdagar med god efterfrågan.
Presentation
Nu projektor inköpt och driftsatt i styrelserummet. Vi har nu senaste tekniken så att alla sorter
och modeller av datorer fungerar med den nya utrustningen. Tydlig manual till
ljudanläggningen i stora salen framtagen samt översyn av sladdar och kopplingar.
Theo Arndt och Anders Olsson
Ordförande respektive vice ordförande
___________________________________________________________________________
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Ekonomisektionen
Per Edberg
Hans-Erik Birge
Per-Olof Regnér
Peter Karlsson

kassör, ansvarig
fakturering
fakturering
försäkringar

Inom ekonomisektionen har sedvanligt redovisningsarbete utförts som fakturering,
utbetalningar, avstämning av medlemsinbetalningar, löpande bokföring, bokslut, budget och
resultatuppföljningar. Försäkringar har gåtts igenom under våren och företagsförsäkringen har
setts över under september.
Fakturor distribueras numer med hjälp av företaget Billecta (samarbetspartner med SBU) som
skickar fakturor med vanlig post, med e-post och även som E-faktura. Företaget har
uppföljning av fakturor som skickas med e-post, om inte e-postafakturan har öppnats inom
fem dagar så skickas en faktura med vanlig post. Detta medför att alla medlemmar kommer
att få sin faktura.
Vid förra fakturautskicket så fick vi gå ut med påminnelse till ca 130 medlemmar en vecka
efter förfallodatum. Detta innebär ett betydande merarbete för ekonomisektionen.
Per Edberg
Kassör
Klubbfakta
För 2017-2018 är medlemsantalet följande uppdelat på kategorier.
Medlemmar
Antalet medlemskap
Seniorer
Juniorer/studerande
Hedersmedlemma
Paraseglare
Familjemedlemskap
Familjemedlemmar
Nya huvudmedlemmar
Totalt
Båttyp
Segelbåt
Motorseglare
Motorbåt

2018
571
323
3
4
6
240
406
58
1 019

Antal
403
16
99
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2017
591
331
3
4
6
247
467
29
1 058

Ekonomi
Resultaträkning
Utfall 2017-09-30
kr

Utfall 2018-09-30
kr

859 023
384 900
413 200
334 400
1 991 523

835 287
386 600
410 200
332 278
1 964 365

Övriga intäkter
Gåvor, bidrag
Seglingssektionen
Hyror och arrenden
Hamnen
Medlem
Nabben
Summa övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER

7 111
25 652
36 992
26 352
30 619
0
126 726
2 118 249

13 108
32 105
29 073
76 651
21 880
0
172 817
2 137 182

KOSTNADER
Gemensamma
Seglingssektionen
Hamnsektionen
Medlemsektionen
Ekonomisektionen
Nabbensektionen
Personal
Summa driftkostnader

228 861
43 940
527 546
144 728
2 535
30 392
10 723
988 724

186 370
39 635
686 053
211 164
0
41 491
14 321
1 179 034

Avskrivning enligt plan
Avsättning ledningsnät

84 319
80 000

84 319
80 000

Finansnetto

-4 085

-5 959
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1 812 584

635 381
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-843 293

164 408

INTÄKTER
Medlemsavgifter
Bryggor
Båthus, P-skjul och förråd
Service
Medlem
Summa medlemsavgifter

Investeringar (direktavskrivna)
Resultat före bokslutsdisp.

11

Not
nr

12
11

8
9
10

1
2
3
4
5

Balansräkning
TILLGÅNGAR

Utgående balans
2017-09-30
kr

Anläggningstillgångar
Byggnader
Inventarier, båtar, kranar o bryggor
Summa anläggningstillgångar

Utgående balans Not
2018-09-30
kr nr

272 608

188 289

272 608

188 289

Omsättningstillgångar
Medlems- och kundfordringar
Interima fordringar
Likvida medel (bank och kontantkassor)
Summa omsättningstillgångar

10 381
8 242
2 805 053
2 823 676

25 479
7 898
3 159 675
3 193 052

SUMMA TILLGÅNGAR

3 096 284

3 381 341

Balanserade vinstmedel
Investeringsavsättning
Summa eget kapital

100 226
2 160 409
2 260 635

100 226
1 397 116
1 497 342

Långfristiga skulder
Medlemsobligationer
Summa långfristiga skulder

1 670 050
1 670 050

1 622 550
1 622 550

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Interima skulder
Summa kortfristiga skulder

0
8 892
8 892

96 689
352
97 041

3 939 577

3 216 933

-843 293

164 408

3 096 284

3 381 341

EGET KAPITAL O SKULDER

SUMMA SKULDER
Årets resultat
SUMMA SKULDER INKL ÅRETS RESULTAT

Styrelsen föreslår att årets överskott 164 408 kr överförs till Investeringsavsättningen
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Notanteckningar
Not 1
Gemensamma
Porto
Telefon
Försäkringar
Tidningar
Avgifter Seglarförbund
Avgifter Båtunionen
Föreningsavgifter
Obligation fd medlemmar
Bidrag föreningar
Övrigt
Summa
Not 2
Seglingssektionen
Kappsegling
Funktionärsmöten och utbildning
Segling para
Summa
Not 3
Hamnsektionen
El och vatten
Arrenden
Byggnader o bryggor underhåll
Markunderhåll och renhållning
Kran- traktor och båtar
Dragöglor
Summa
Not 4
Medlemssektionen
Data- och IT-kostnader
Regatta
Medlem-, funktionärs- och styrelsemöten
Klubbhus drift
Inköp artiklar till försäljning
Summa
Not 5
Nabbensektionen
Underhåll och förbrukning
Medlem och funktionärsmöten
Arrende
Summa
Not 6
Finansnetto
Ränteintäkter
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2017-09-30

2018-09-30

3 331
5 085
106 250
200
44 675
43 176
1 200
6 500
9 038
9 406
228 861

1 901
4 821
93 670
0
43 780
42 510
700
-18 000
9 038
7 950
186 370

23 333
3 113
17 494
43 940

32 938
2 566
4 131
39 635

139 635
126 593
45 494
91 481
124 343
0
527 546

157 840
128 524
91 356
156 798
129 399
22 136
686 053

23 195
31 560
29 353
53 270
7 350
144 728

45 143
34 203
68 750
43 167
19 901
211 164

22 831
7 006
555
30 392

35 007
5 899
585
41 491

-8 242

-10 259

Bankavgifter
Summa

4 157
-4 085

4 300
-5 959

1 094 622
0
33 105
435 945
0
36 640
212 272
1 812 584

139 915
433 163
0
0
24 000
14 004
24 299
635 381

11 950
7 000
8 898
2 642
6 502
36 992

8 050
3 000
9 094
2 663
6 266
29 073

6 000
18 352
2 000
26 352

20 000
18 229
10 000
28 422
76 651

16 946
8 473
5 200
30 619

18 380
0
3 500
21 880

Not 11
Serviceavgifter
Serviceavgift
Sommaravgift
Summa

406 000
7 200
413 200

385 000
25 200
410 200

Not 12
Båthus, P-skjul och förråd
Båthushyra
P-skjul
Marinan förråd
Summa

330 000
35 700
19 200
384 900

330 000
37 400
19 200
386 600

Not 7
Investeringar (direktavskrivna)
Hamn: Brygga och Y-bommar
Hamn: Traktor
Hamn: Mastskjul
Hamn Kran
Seglingssektionen 2.4
Nabben: Segeljolle + div
Medlem: Klubbhus
Summa
Not 8
Hyror och arrenden
Hamn: Marinan
Medlem: Hyra klubbhus
Hamn: Arrende KKF
Nabben: Arrende
Nabben: Gästhamn
Summa
Not 9
Hamnen
Kran
Elavgifter
Nattvakt
Försäljning dragöglor
Summa
Not 10
Medlem
Försäljning
Aktivitetsafton o festintäkter
Annons Regatta
Summa
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Not 13
Investeringsavsättning
Avsättning till ledningar
Avsättning till investeringar
Summa

320 000
1 840 409
2 160 409

15

400 000
997 116
1 397 116
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Ekonomi Revisionsberättelse
Revisorerna har godkänt årsberättelsen och tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen för perioden
20171001 till 20180930. Revisionsberättelsen kommer att förevisas årsmötet.

______________________________________________
Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner
Motioner
Inga motioner har inkommit från medlemmarna. Från föregående möte bordlagda motioner
kommenteras nedan.

Motion från Hans Karlsson
Min motion gäller att om möjligt färdigställa fler nätförråd. Då det inte verkar vara någon
omsättning på de förråd som finns och att kön till dessa tycks växa.
Mvh Hans Karlsson
Styrelsens yttrande efter beslut om att det skulle beaktas i den utredning som pågår
avseende Marinans framtid
Det går att åstadkomma 3 – 5 förråd i nuvarande utrymme. För ytterligare förråd krävs en
större ombyggnad, hänvisar till hamns verksamhetsplan.

Motion från Harald Karlsson
”Slopa den s.k. sommaravgiften”
Styrelsens yttrande över föregående årsmötes uppdrag till styrelsen att se över
möjligheten till dispens för sommaravgiften.
Nuvarande regel kom till för att undvika att ha båtar stående på land år efter år (båtkyrkogård)
samt att frigöra ytor för underhåll och evenemang. Regeln har haft god effekt och ett antal
båtar som stått på land under lång tid har flyttats från uppställningsplatsen. Styrelsen yrkar
därför återigen avslag. Styrelsen har möjlighet att i särskilda fall ge dispens, någon generell
regel anses därför inte behövas.

Förslag från styrelsen till värdegrund för sällskapet.
Respekt för varandra
 Vi bemöter varandra som vi själva vill bli bemötta
 Vi lyssnar på och respekterar andras åsikter
 Vi visar varandra hänsyn
 Vi pratar med varandra, inte om varandra
 Vi följer gemensamma regler och fullföljer våra åtaganden
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Inkluderande
Vårt sällskap värnar om att ALLA ska känna sig välkomna. Det uppnår vi genom ett vänligt
bemötande – självklart är vi trevliga mot varandra och ger en hjälpande hand i STORT och
smått.
Demokrati
 Lika behandling, samma värde
 Lika rättigheter, samma skyldigheter
 Karlstads Segelsällskap är politiskt oberoende
 Demokratiskt styrelseskick
Ordning och reda
 Vårda lokaler och utrustning
 Vårda området
 Miljötänk i all verksamhet
 Ordning ger trivsel
Genom vård av egna och gemensamma lokaler, utrusning samt områden skapas god trivsel
och gemenskap.
___________________________________________________________________________
Förslag från styrelsen till ändring av stadgar för att bättre överensstämma med kraven
för skattebefrielse för ideella organisationer.
I 10§ andra stycket står
”Efter skriftlig ansökan kan medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen
delegerat beslutanderätten till.”
Styrelsens förslag är att den nya lydelsen bör vara:
”Efter skriftlig ansökan beviljas medlemskap av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat
beslutanderätten till.”
Styrelsen har enligt stadgarna rätt att avslå ansökan om medlemskap om det kan antas att
vederbörande kan kommer att motarbeta Sällskapets intressen och ändamål
___________________________________________________________________________
Förslag från styrelsen till ändring av stadgar för att ändra styrelsens sammansättning
av antalet suppleanter.
Styrelsen upplever ibland i sitt arbete att det blir tungarbetat med så mycket som 13 personer i
styrelsen. En stor del av arbetet sker ändå i sektionerna under ledning av ordförande och vice
ordförande. Styrelsen bedömer att det räcker med en person från respektive sektion utöver de
som endast sitter i huvudstyrelsen och inte som idag två personer, ordförande och respektive
vice ordförande.
Styrelsen föreslår för att säkerställa att sektionerna är representerade en stadgeändring som
innebär att 4 suppleanter, 1 från varje sektion utses som kan ersätta ordförande i sin sektion
vid frånvaro
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___________________________________________________________________________

Förslag till reviderad styrelseinstruktion
Karlstads Segelsällskaps Styrelseinstruktion
1.
Styrelsen skall i sitt arbete prioritera segling och därtill hörande verksamhet. Styrelsen skall
i övrigt hålla sig informerad om medlemmarnas intresseinriktningar och deras mål med
medlemskapet och inrikta verksamheten därefter.
2.
Styrelsen ansvarar för att den av årsmötet beslutade miljöpolicyn följs.
3.
Styrelsen ansvarar för att medlemmarna ges löpande information om verksamheten t.ex. via
”Regatta”, medlemsmatrikeln, anslagstavlorna samt segelsällskapets hemsida.
4.
Styrelsen ansvarar för att segelsällskapets brygg- och uppställningsplatser till medlemmarnas
båtar fördelas på ett sådant sätt att tillgänglig hamn- och markkapacitet utnyttjas optimalt. Vid
platsbrist skall segelbåtar prioriteras.
5.
Styrelsen ansvarar för att segelsällskapets intäkter över tid är tillräckliga för att betala
verksamhetens kostnader, upprättar verksamhetsårets budget och en investeringsplan, som
möjliggör framtida investeringar.
6.
Ordföranden är segelsällskapets officielle representant. Ordföranden leder styrelsens
förhandlingar och arbete samt övervakar att såväl segelsällskapets stadgar som övriga för
segelsällskapet bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder träder vice
ordföranden in i ordförandens ställe. Vice ordföranden väljs av styrelsen bland dess
ledamöter.
I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens beslut, varvid
dock uppgifter enligt punkt 10 och 11 skall utföras av sekreteraren respektive kassören.
7.
Styrelsen utser segelsällskapets representanter i Värmland Västergötlands Seglarförbund.
8.
Styrelsen skall se till att segelsällskapet för sin verksamhet har de sektioner som årsmötet
beslutar och i särskild instruktion fastställa sektionsledningens befogenheter och skyldigheter.
9.
Styrelsen skall årligen lämna förslag på medlemsinstruktion, miljöpolicy och
styrelseinstruktion för beslut av årsmötet.
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10.
Sekreteraren skall
a) förbereda styrelsens sammanträden enligt styrelsens nedanstående arbets- och
beslutsordning
Tidigare lydelse ” förbereda styrelsens sammanträden och segelsällskapets
årsmöten”
b) föra protokoll över styrelsens sammanträden och registrera och förvara skrivelser
c) underteckna utgående skrivelser och förvara kopior av dessa
d) förbereda segelsällskapets års- och stadgeenliga medlemsmöten och årligen upprätta
förslag till verksamhetsberättelse för segelsällskapet
Tidigare lydelse ”årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för
segelsällskapet”
11.
Kassören skall
a) se till att medlemmarna betalar föreskrivna avgifter
b) se till att segelsällskapets söker de bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer
med
c) flera som finns att få
d) se till att fordringar betalas in och verkställa utbetalningar för segelsällskapets samt se
till att det finns verifikationer för dessa
e) svara för segelsällskapets bokföring enligt god redovisningssed
f) i förekommande fall lämna särskild uppgift, upprätta deklaration samt lämna
arbetsgivarg) respektive kontrolluppgifter
h) årligen upprätta balans- och resultaträkningar
i) se till att inventarieförteckning kontinuerligt aktualiseras över föremål som är av värde
för
j) segelsällskapet
k) se till att segelsällskapets medlemmar i av segelsällskapets anordnad verksamhet
liksom
l) segelsällskapets fasta och lösa egendom är försäkrade till betryggande belopp
m) utarbeta förslag till budget
n) bevaka segelsällskapets nyttjanderättsavtal
12. Tillägg till instruktionen
Styrelsens arbets- och beslutsordning
Förberedelse och kallelse
a) Vid styrelsens konstituerande möte fastställs datum för årets ordinarie styrelsemöten.
b) Kallelse till styrelsemöte med åtföljande dagordning, eventuella bilagor och föregående
mötets justerade protokoll skickas ut senast fredag före nästkommande styrelsemöte.
c) Anmälan av diskussionspunkter samt förslag till beslut skall vara sekreteraren tillhanda
senast en vecka före utsatt mötesdatum. Förslag till beslut läggs fram med hjälp av
blanketten ”Förslag till styrelsebeslut från sektionerna”. Beslut av brådskande karaktär
regleras i stadgarnas §28.
d) Sektionernas lägesrapporter skickas till styrelsen@kdss.se senast en vecka före mötet.
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Mötesform
a) Styrelsemöten börjar vid utsatt tid med formalia och uppföljning av protokoll,
åtgärdslista och ekonomi. Sektionsrapporter behandlas om de ger upphov till frågor eller
förtydliganden.
b) Mötet fortsätter med behandling av beslutsärenden och därefter avhandlas resterande
dagordningspunkter.
Protokoll
a) Styrelsemöten skall protokollföras och vid varje tillfälle väljs en justerare. Det
färdigställda protokollet justeras av mötets ordförande och av vald justerare för att
därefter undertecknas av protokollförare, ordförande och justerare.
b) Protokollet förvaras i original på segelsällskapets kansli. En kopia av protokollet
förvaras i klubbhusets samlingssal och skall digitalt göras tillgängligt på hemsidan efter
inloggning.
Eventuella synpunkter på protokollet anmäls vid nästkommande styrelsemöte och
protokollföres.
__________________________________________________________________________

Förslag från styrelsen till miljöpolicy.
Miljöpolicy 2018
Övergripande mål
Sällskapet skall arbeta för att verksamheten bedrivs och utvecklas i en hållbar, naturvänlig,
miljöanpassad och resurssnål riktning. Målsättningen är att våra medlemmar ska tänka
långsiktigt
för att nå målen:
 Frisk luft
 Ingen övergödning
 Levande sjöar och vattendrag
 Hav i balans
 Levande kust och skärgård
 Ett rikt växt och djurliv
 Begränsad klimatpåverkan
För att nå framgång i miljöarbetet måste sällskapet och alla dess medlemmar




Följa lagstiftning och förordningar inom miljöområdet samt allemansrättens regler.
Ta miljöhänsyn vid all planering och verksamhet.
Genom förbättringar av hamnanläggningar och båtar förebygga och minimera skadliga
utsläpp till miljön och uppkomst av föroreningar i miljön.
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Styrelsen skall



Samarbeta i miljöfrågor med myndigheter samt andra organisationer inom båt- och
frilufts-livet.
Informera medlemmarna i miljöfrågor med anknytning till verksamheten.

Åtgärdsprogram för 2018–2020
Följande frågor bör prioriteras
 Uppdatering av avfallshanteringsplan med förbättrade möjligheter att lämna och
sortera hushållssopor från båtlivet.
 Skrapning, rengöring och målning av båtbottnar skall utföras så att miljöpåverkan
minimeras. Informera medlemmarna om lämpliga metoder.
 Arbeta för att användningen av miljöpåverkande bottenfärger minimeras.
Miljöprogrammets mål, inriktning och åtgärdsprogram skall fortlöpande revideras och
anpassas till ny lagstiftning och kunskap kring båtlivets miljöpåverkan.
____________________________________________________________________

Förslag från styrelsen angående nyttjande av båtskjulen.
Det finns:
o 14 skjulägare som har 30 båtskjul och 19 båtar.
o 21 båtskjul utan avtal varav 10 har tecknats av annan än den som nyttjar
o 22 båtskjul utan egen båt varav 8 hyrs ut i andra hand eller lånar ut
o 123 segelbåtar, 41 motorbåtar, 8 motorseglare och 15 okänt i båtskjulen
o 19 segelbåtar och 3 motorbåtar i presenningsskjul
Att säkerställa att skjul används på det sätt som de är avsedda för – förvaring av egen båt.
Diskussionen om vem som får förvärva båtskjul styrs av vårt regelverk och därmed föreslår
styrelsen ingen åtgärd.
___________________________________________________________________________
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Förslag till verksamhetsplaner och Budget 2018 – 2019
Hamnsektionen
I planen utöver löpande verksamhet:
 Renovering av ”kappseglingsbryggan” och förberedelse för att lägga ut flytbrygga
mellan D och E bryggan
 Säkra kajkonstruktionen för framtiden
 Säkerställa/komplettera förankringen av båtlyftkranen i betongkajen
 Undersöka och åtgärda eventuella brister i kranmaskineriet – motor, broms, växellåda
– för att undvika framtida haverier
 Byta ut de återstående äldre flytkropparna på Y-bommar brygga F
 På försök upprätta en återvinningsstation, för båtsopor för att på ett regelrätt sätt
hantera restavfall (hushållssopor), glas, metallförpackningar, plast- och
pappersförpackningar samt pantförpackningar.
 Översyn och komplettering av belysning vid vägar och planer
 Komplettering av fler nätförråd i befintliga utrymmen i marinan (3–5 förråd)
 Underhållsarbete byggnader och mark
 Skapa en organisation som utöver den löpande verksamheten kan hantera nödvändigt
underhåll och eventuella nyinvesteringar
 Upprätta en underhållsplan för hela hamnanläggningen – byggnader, mark &
infrastruktur och bryggor
Framtida större projekt
 Nytt ställbart lyftok
 Flytbrygga mellan D och E-bryggan med Y-bommar på en sida och långsides platser
på andra sidan
 Y-bommar på E-bryggan
 Renovering av marinan
 Ombyggnad av utrymmen i marinan för fler nätförråd
Lennart Andersson och Kenneth Jansson
Ordförande respektive vice ordförande

23

Seglingssektionen
Eskadersegling
I skrivande stund saknas funktionärer till vår Eskaderverksamhet
En fortsättning är helt beroende på ”någons” intresse att ta sig an uppgiften
Vad vill vi att personen ska göra:
- Planera och genomföra 3 Eskaderseglingar (varav en möjligen av det kortare slaget)
Syftet är bl.a. att visa vilka fina ankringsmöjligheter som finns i Karlstads närhet.
Parasegling
Under kommande verksamhetsår kommer vi att påbörja ett 3-årigt projekt, ”Segling –
tillgänglig för alla”, i samarbete med Svenska Seglarförbundet och Värmlands idrottsförbund.
Syftet med projektet är att göra seglingen tillgänglig för alla oavsett bakgrund, tidigare
erfarenhet, ursprung eller funktionsnedsättning. Med hjälp av sökta och beviljade medel från
SSF och Värmlands idrottsförbund kommer vi att införskaffa ytterligare två båtar av annan
typ än 2.4:an för att möjliggöra att instruktörer kan medfölja seglarna ut på vattnet. Genom att
vi får tillgång till en annan båttyp så kommer seglingen att bli tillgänglig även för ex
synskadade, utvecklingsstörda, för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
samt för integrationssegling.
Som tidigare år kommer vi att ha fem paraseglingskvällar på försäsongen och fem på
eftersäsongen.
/ Kerstin Ekblom - Ansvarig Parasegling KSS
Kappsegling
Planerade kappseglingar
Jäverön Runt, 8/6
Vänern Shorthand Race, 15/6
Internationellt SM J/70, 16-18/8
One Man Race, 24/8
Onsdagssegling, 10 seglingar inklusive Ärtköret
Planerade åtgärder
Arbeta för fler deltagare till tränings- och tävlingsseglingar
Aktiv kommunikation med medlemmar och media
Fortsatt satsning på nybörjarsegling
Utprickning av Raholmarna
Ökad bemanning tränings- och tävlingsfunktionärer
Björn Hedén & Jörgen Würtz
Ordförande respektive vice ordförande
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Nabbensektionen
Förslag till verksamhetsplan 2018-2019
Aktivitet
Datum Tid
Planeringsmöte
16/3
13.00
Planeringsmöte
6/4
13.00
Vårfest
6/4
18.00
Vårstädning/arbetshelg 1 – Alla KSS-medlemmar välkomna! 4–5/5 10.00*
Vårstädning/arbetshelg 2 – Alla KSS-medlemmar välkomna! 11–12/5 10.00*
Midsommarfirande
21/6
Kräftskiva
17/8
Höststädning
21–22/9 10.00*
*) Hämtning från Skansviken, Hammarö kl 9.40 både lördag och söndag efter
överenskommelse. Vägbeskrivning kan fås.

Plats
Kanikenäset
Kanikenäset
Kanikenäset
Nabben
Nabben
Nabben
Nabben
Nabben

Prioriterade områden vid sidan om allmänt underhåll och städning
 Byta ut gamla flytkroppar på förtöjningsbojar.
 Fortsätta måla klubbhuset invändigt.
 Förbättra möjligheterna till jollesegling vid Nabben:
 Inköp av tåligare begagnad segeljolle.
 Uppgradering av optimistjollarna.
Ulf Jannerlöv och Bengt Olof Lysell
Ordförande respektive vice ordförande

Medlemssektionen
Förslag till verksamhetsplan 2018–2019
Aktiviteter:
Förutom att upprätthålla och utveckla medlemsservicen via kansli, sociala media, och
personligt bemötande vill vi














rekrytera och introducera nya medarbetare för klubbmästeri, servicegrupp, utbildning
och klubbibliotek
ge medlemmar bättre möjligheter att vara delaktiga i klubbens verksamhet
aktivera klubbmästeriet och programverksamheten
upprätta en årsplan över olika utbildningsaktiviteter
göra ett klubbibliotek med handböcker, facklitteratur och sjökort tillgängligt för
medlemmarna
testa möjligheten att boka sjösättning, upptagning och mastkran på distans
ansluta KSS till stadsnätet
förbättra intranätets kapacitet och räckvidd
skapa en rutin för back-up av systemet över nyckeltaggar
senast den 30 april 2019 ha ett båtskjulregister som återger faktiska förhållanden
säkerställa att personuppgiftslagens bestämmelser uppfylls i våra medlemskontakter
öka kännedomen om KSS värdegrunder bland medlemmarna.
skapa instruktioner, lathund för framtida engagerade i medlemssektionen

Theo Arndt och Anders Olsson
Ordförande respektive vice ordförande
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Budgetförslag 2018-2019
Utfall 2018-09-30
kr

Budget 2018-2019
kr

835 287
386 600
410 200
332 278
1 964 365

835 000
386 200
380 000
330 000
1 931 200

Övriga intäkter
Gåvor, bidrag
Seglingssektionen
Hyror och arrenden
Hamnen
Medlem
Nabben
Summa övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER

13 108
32 105
29 073
76 651
21 880
0
172 817
2 137 182

4 000
15 000
32 500
75 000
9 000
0
135 500
2 066 700

KOSTNADER
Gemensamma
Seglingssektionen
Hamnsektionen
Medlemsektionen
Ekonomisektionen
Nabbensektionen
Personal
Summa driftkostnader

186 370
39 635
686 053
211 164
0
41 491
14 321
1 179 034

212 000
66 000
803 000
191 500
3 000
48 000
10 000
1 333 500

Avskrivning enligt plan
Avsättning ledningsnät

84 319
80 000

85 000
80 000

Finansnetto

-5 959

-5 000

Investeringar (direktavskrivna)

635 381

687 000

Resultat före bokslutsdisp.

164 407

-113 800

INTÄKTER
Medlemsavgifter
Bryggor
Båthus, P-skjul och förråd
Service
Medlem
Summa medlemsavgifter
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Investeringar direktavskrivna
Investeringar
Hamn: Brygga
Hamn: Traktor
Hamn: Kaj
Hamn: Miljö
Hamn: Övriga
Medlem: Klubbhus och
möbler
Nabben: Investeringar

250 000
40 000
250 000
5 000
30 000

Summa

687 000

70 000
42 000

Långsiktig investeringsbudget
2018/19

2019/20

2020/21

2021/22

Nabben
Segling
Medlem
Hamnen

47 000
60 000
34 000
575 000

27 000
60 000
34 000
645 000

55 000
60 000
34 000
970 000

17 000
60 000
34 000
500 000

Total investering

796 000

766 000

1119 000

611 000
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Avgifter för verksamhetsåret 2019-10-01 – 2020-09-30
Senior, enskild medlem
500 kr
Familjemedlemskap, hela familjen1
700 kr
Junior (under 19 år) enskild medlem, paraseglare och heltidsstuderande
100 kr
Bryggavgifter2
Grupp Från Till Medel Kr/m2 Grundavgift Avgift Serviceavgifter
Båtarea
Båtlängd Antal Avgift
1
0 19
16
45
1 000
1 720
-7,5 m
46
1 300
2 19 25
22
45
1 000
1 990
7,5 - 10,5 m 170
1 600
3 25 32
28
45
1 000
2 282
10,5 m 37
1 900
4 32 38
35
45
1 000
2 575
5 38 50
44
45
1 000
2 980
6 50 66
58
45
1 000
3 610

Tillfällig bryggplats (del av sommaren, minimum två månader, då
ordinarie innehavare inte utnyttjar sin plats):
Ordinarie bryggplatsinnehavare får tillbaka 500 kr.
Tilläggsbestämmelser:
KSS

1 000 kr

Båtar med till KSS icke rapporterade mått debiteras enligt grupp 6
Båtar med längd över 15,00 m eller bredd över 4,40 m avgift enligt ök med
Försenad betalning innebär att bryggplatsen går till annan medlem

Serviceavgift3 (planhyra, sjösättning/upptagning, mastskjul, el och vatten) se tabell ovan
Båtskjulsavgift (inkl. serviceavgift)
 Enkelskjul
2 500 kr
 Dubbelskjul med två ägare
2 500 kr/ägare
 Dubbelskjul med en ägare
5 000 kr
Vinterliggare (16/12-31/3) enligt beslut på vårmötet 2008
En (extra) bryggplatsavgift
Elavgift för båthus utöver 200kWh
1,50 kr/kWh, minst 100 kr
Presenningsskjulsavgift (inkl. serviceavgift)
2 000 kr
Nätförrådsavgift
1 000 kr
Administrationsavgift när påminnelse måste skickas
500 kr
Utebliven nattvaktstjänstgöring
2 000 kr
Uthyrning tillfällig plats i Marinan 1/10-30/4 liten/stor plats
5000 kr/7000 kr exkl. el
övrig tid
200 kr/vecka exkl. el
Uthyrning klubblokal
1000 kr
Medlemsobligation
3 500 kr
Planhyra sommar år 1: 900 kr år 2: 1 800 kr år 3: 3 600 kr år 4: 7 200 kr år 5: 14 400 kr
1.
2.
3.

Som familjemedlem räknas make/maka/sambo samt barn oavsett ålder tillhörande samma
hushåll
Betald avgift för bryggplats återbetalas med 80% om nyttjanderätten återlämnas till KSS före 1
maj och platsen blir uthyrd i andra hand. Övriga avgifter återbetalas ej.
Avgiften är personlig och kan inte överlåtas. Utnyttjas någon del av avgiften skall full avgift
betalas
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Val av funktionärer

KSS - VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL VAL AV NYA
STYRELSEMEDLEMMAR FÖR PERIODEN 2018 - 2019

Nr

Mandat efter
valet Nov 2017
och kvarvarande
mandattid

Mandattid

Valberedningens förslag okt
2018

Post

Mandattid

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13
14
15
14
15
16
17
18
19
20

Stefan Ekblom
Jakob Ängeby
Kent Larsson
Per Edberg
Lennart Andersson
Kenneth Jansson
Jörgen Würtz
Anders Olsson
Ulf Jannerlöv
Bengt-Olov Lysell
Björn Hedén
Theo Arndt
Torbjörn Sjöholm
Cecilia Göök
Sofia Fredriksson
Carin Rosenberg
Gunnar Gärdin
Klas Nerman
Jon Åkefeldt

1 år
1 år kvar
1 år kvar
1 år kvar
Nyval 2 år
Nyval 2 år
Nyval 2 år
Nyval 2 år
1 år kvar
Nyval 2 år
1 år kvar
1 år kvar
1 år kvar
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år

Stefan Ekblom
Jakob Ängeby
Kent Larsson
Per Edberg
Lennart Andersson
Kenneth Jansson
Jörgen Würtz
Anders Olsson
Ulf Jannerlöv
Bengt-Olov Lysell
Björn Hedén
Theo Arndt
Torbjörn Sjöholm
Cecilia Göök
Sofia Fredriksson
Carin Rosenberg
Gunnar Gärdin
Klas Nerman
Jon Åkefeldt

Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Valberedare
Suppleant
Revisor
Revisor
Revisor sup.
Valberedare

Omval 1 år
Omval 2 år
Omval 2 år
Omval 2 år
1 år kvar
1 år kvar
1 år kvar
1 år kvar
Omval 2 år
1 år kvar
Omval 2 år
Omval 2 år
Avgår
Nyval 1 år
Avgår
Omval 1 år
Omval 1 år
Omval 1 år
Omval 1 år

Hans Erwald
Torbjörn Stolpe

1 år
1 år

Hans Erwald
Torbjörn Stolpe
Rolf Nordengren
Vakans för kvinna

Valberedare
Valberedare
Valberedare
Ledamot

Avgår
Avgår
Nyval 1 år
Nyval 2 år

”Styrelsen består av ordförande samt minst sex (6) och som mest tolv (12) övriga ledamöter.
Styrelsen skall bestå av kvinnor och män. Styrelsen utser inom sig vice ordförande,
sekreterare, kassör och övriga befattningshavare som behövs.” (KSS stadgar, 25 §).
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