
PROTOKOLL FÖRT VID GOTLANDS SIMFÖRBUNDS ÅRSMÖTE den 14 januari 
2010 kl. 19.00  G:a vaktmästarbostaden vid Solbergabadet i Visby 
 
Närvarande: Leif Söderdahl, Kjellåke Nordström, Eva Sandin, Cecilia Westberg Bladh samt 
Roger Wärn från Gotlands Idrottsförbund. 
Frånvarande: Fredrik Persson, Hans Juhlin och P-E Borg. 
 
§  1   Mötets öppnande mm      Ordförande Leif Söderdahl hälsade de närvarande välkomna.                                             

Fullmakter inlämnade av HBK 1 st. och WSS 1 st.
 En namnlista cirkulerade och denna godkändes för  

 uppropsförfarande och röstlängd. 
 
§  2   Utlysning av mötet           Mötet ansågs behörigt utlyst.  
 
§  3   Dagordning                       Den förelagda dagordningen godkändes. 
 
§  4   Ordförande för mötet      Valdes Roger Wärn att leda dagens årsmöte. 
 
§  5   Sekreterare för mötet      Valdes Kjellåke Nordström att föra dagens protokoll. 
 
§  6   Rösträknare/Justerar      Valdes Eva Sandin och Cecilia Westberg Bladh  till
  rösträknare och protokollsjusterare. 
 
§  7   Verksamhetsberättelse    Gemensam genomgång av verksamhetsberättelsen, vilken 
 godkändes.  
 
§  8   Förvaltningsberättelse     Kassören Kjellåke Nordström gick igenom balans- och 
                                                     resultaträkningarna, vilka godkändes.                                                 
 
§  9   Revisorns berättelse Då revisor ej var närvarande lästes revisions berättelsen  upp
 av dagens sekreterare.  
 Revisorns förslag var att resultat- och balansräkning fastställ
 att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag
 samt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för den
 tid revisionen omfattar. 
   
§ 10 Ansvarsfrihet  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den tid revisionen om-
 fattar. 
 
§ 11 Avveckling Beslutades, att fastställa tidigare beslut om avveckling av   
                                                    Gotlands Simförbund samt att from 1/1 2010 tillhöra    
                                                    Stockholms Simförbund. Detta får ses som ett historiskt  
 beslut.             
                                                 
 
§ 12 Rapporter/Övr.frågor         

• Info lämnades om lägret som i år går till Spanien.  
• Leif gick igenom framtidutsikter för Gotländsk simning. En 
  allians - Gotlands Sim - har bildats. 
• Eva informerade om funktionärsutbildning i vår. Leif har 



  varit i kontakt med Marianne Hördin, Stockholms Sim- 
  förbund som kommer ner och uppdaterar våra funktionärer. 
• Eva informerade om de nya baddräktsregler som gäller. Vilka  
    märken som är tillåtna mm. 
• Eva lämnade en dagsrapport om NWIG. 
• Den 25 maj blir det en IdrottsCamp för deltagarna. 
• Eva Sandin är Gotlands Sims representant för NWIG. 
• Informerades om GI/SISU:s årstämmor 2010.  
• Kort info om kommande regionsindelning, vilken kan få  
• betydelse för Gotlands Simförbunds framtid. 
• Ordförande informerade om Svenska Simförbundets årsmöte 
    i Västerås. Nytt är att föreningar får delta.  

 
  
§ 13 Avslutning Ordförande Leif Söderdahl tackade för de gångna åren och hade förhoppning 
 om en fortsatt bra utveckling inom gotländsk simning. Alla kände ett visst 
 vemod i och med Gotlands Simförbund inte längre existerar och kommer att
 förpassas till de historiska arkiven. 
                                                    
  
  
Vid protokollet 
 
 
Kjellåke Nordström                         Justeras: Leif Söderdahl ordf. 
 
 
 

                     Eva Sandin                                            Cecilia Westberg Bladh 


