
PROTOKOLL FÖRT VID GOTLANDS SIMFÖRBUNDS ÅRSMÖTE DEN 16 MARS 
2004 KL. 18.30 I WSS KLUBBSTUGA VID KVARNEN KÄRRINGEN I VISBY 
 
Deltagare enligt särskild lista. 
 
§  1   Mötets öppnande  Ordförande Leif Söderdahl hälsade de närvarande välkomna och   

  riktade ett särskilt välkommen till Barbro Olsson från Svenska
 Simförbundet tillika vår fadder samt Jesper Tammilehto, Gotlands  
 Idrottsförbunds representant. Lars Ellebring som varit ansvarig för regler-
 och funktionärsutbildning under många år erhöll en inteckning i Gotlands
 Simförbunds pris ”William Holmgrens minne”. Förutom pokalen
 fick han femhundra kronor och en bukett blommor. En överraskad. Lars  
 tackade för uppmärksamheten och lovade hjälpa oss fram över och dela med  
 sig av sina erfarenheter.   
 Jesper Tammilehto fick även han en blombukett. Jesper fyllde år denna dag 
 och hade prioriterat vårt årsmöte före tårta på hemmaplan. Vi är tacksamma
 och önskar honom många lyckliga år.  
 Framfördes ett stort grattis till Ida Sandin och Petra Allestad i första hand för
 många fina resultat under de senare åren. Alla skall känna sig delaktiga i alla
 framgångar våra simmare har presterat.  
 En namnlista cirkulerade och denna godkändes för uppropsför farande och
 röstlängd. Fullmakt från WSS godkändes. 

 
§  2   Utlysning av möte Mötet ansågs behörigt utlyst.   
 
§  3   Dagordning Den förelagda dagordningen godkändes.  
    
§  4   Ordförande för mötet  Valdes Jesper Tammilehto att leda dagens årsmöte. 
 
§  5   Sekreterare för mötet Valdes Kjellåke Nordström att föra dagens protokoll. 
 
§  6   Rösträknare/Justerare  Valdes  Mona Norrby-Pettersson och Kerstin Hopkins-Pettersson till
 rösträknare och protokolljusterare. 
 
§  7   Verksamhetsberättelse  Gemensam genomgång av verksamhetsberättelsen, vilken godkändes.  
 
§  8   Förvaltningsberättelse  Kassören Kjellåke Nordström gick igenom balans- och  resultaträkning, vilka 
 godkändes.                                                 
 
§  9   Revisorernas berättelse      Då  vald revisor ej  var närvarande lästes revisions berättelsen  upp av dagen
 sekreterare. 
                                                Revisorns förslag var att resultat- och balansräkning fastställs 
                                                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 omfattar. 
 
§ 11  Antal ledamöter                   Beslutades, att styrelsen skall bestå av 6 ledamöter jämte ordförande. 
 
§ 12  Val                                          Ordförande (1 år)            Leif Söderdahl, omval 
                                                 Styrelseledamot (2 år)     Kjellåke Nordström, omval                                       
                                                 Styrelseledamot (2 år)     Eva Sandin, omval 
                                                 Styrelseledamot (2 år)     Kerstin Hopkins Pettersson, nyval  
                                                 Styrelseledamot (1 år)     Anna Norberg, nyval 
 Mona Norrby-Pettersson och Lena Grönström kvarstår tom årsmötet 2005. 
  
§ 13  Valberedning (1 år)            Beslutades att klubbarna själva skall utgöra valberedning. 
                                                 Beslutades utse ansvarig klubb nästa sammanträde. 
 



§ 14  Val av revisor                     Revisor (1 år), utses av Gotlands Idrottsförbund. 
  
§ 15  Ombud till Sv. Simf.            Beslutades att styrelsen själva utser ombud till Svenska Simförbundets
  årsmöte. 
                                                 Förutsättning för deltagande är att förbundets ekonomi klarar detta. 
 
§ 16  Styrelsen förslag                 Inga förslag hade inkommit. 
  
§ 17  Budget                                Framlagda budget på 11.000:- godkändes.  
  
 
§ 18  Övriga frågor/                    Vår fadder Barbro Olsson informerade om Sv. Simf. verksamhet.      
Information                         
                                                 Härefter följde en diskussions- och informationsstund: 
                                                 * Utbildningar 
                                                 * Simlinjen 
                                                 * Finns det en tränare i Burs? Vi undersöker 
                                                 * Kan Sv. Simförb. medfinansiera Island Gamesdeltagande? 

   Kjellis informerade om ett stort projekt för att lära barn simma med medel 
   ur HANDSLAGET. Ansökan kommer att lämnas in snarast 

                                                 * Distriktsfunktionärsutbildningar 
                                                 * Ute-SM i juli 
                                                 * Långbaneträning 
                                                 * SM-veckan med många aktiviteter 
                                                 * Svenska Simförbundet 100 år 
                                                 * Distrikt eller region? 
                                                 * Jesper informerade om Framtidsdag. Pengar 3-5000 kr finns 
                                                           att söka. Boka in Tomas Jansson SISU/GI. 
                                                  * Hur upplever vi Gotlands Idrotten (tidningen) i digital form? 
                                                  * Momsfrågan för föreningar avblåst f.n. 
                                                  * BingoLotto !?!?! 
                                                  * Roma skall damma av simsektionen. 
                                                  * Ny simföreningen i Fårösund kan ev. bildas 
                                                  * Barbro meddelade att man talar om Gotland i simmar-Sverige 
                                                  * Vår ordförande har deltagit i World Cup. Som funktionär. Vad trodde Ni? 
 
§ 18  Avslutning    Ordföranden tackade de avgående och hälsade de nya välkomna och 

hoppades att alla skulle dra sitt strå till stacken. Vår ambition är att utveckla 
och värna om den fina utveckling simningen på Gotland har haft under flera 
år.   

 
 Ordförande tackade alla och önskade att det skulle bli ett bra år 2003. Han själv skulle ta flyget söderut till 
varmare breddgrader. Efter alla kloka inlägg och bra beslut intog de närvarande en härlig smörgåstårta från 
Märtas. När allt var över tackade de sista närvarande varandra och önskade en god natt. 
 
Protokollförare: 
 
Kjellåke Nordström 
Sekreterare 
 
Justeras: 
 
 
Leif Söderdahl                            Mona Norrby-Pettersson             Kerstin Hopkins-Pettersson 
Ordförande 
 
 
 
 
PS "Pettson” (Pettersson) var namnet  
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