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Medlemmar i Kristianstads Sim- och Liv-

räddningssällskap kallas härmed till års-

möte onsdagen den 16 februari 2022 

klockan 19.00. Mötet kommer genomföras 

digitalt, se punkten Övrigt.   

Rätt till deltagande vid årsmötet  

Rätt att delta har medlem i enlighet med för-

eningens stadgar 3§.   

Rösträtt vid medlemsmöte tillkommer med-

lem som erlagt årsavgift för innevarande 

verksamhetsår samt under året uppnår en ål-

der av minst 15 år samt ständiga medlem-

mar. Rösträtt kan inte utövas med fullmakt. 

Icke röstberättigad medlem har yttranderätt 

men inte förslagsrätt. (16§)  

Anmälan till årsmötet  

Senast den 11 februari 2022 kl. 15.00 ska 

anmälan vara föreningen tillhanda via 

SportAdmin. Anmälan ska omfatta 1) namn 

och 2) telefonnummer som ej får vara 

blockerat under årsmötet. För detaljerad in-

formation se punkten Övrigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Punkten omfattar även fastställande av röstlängd. 

 

Förslag till dagordning  

§ 0 Mötets öppnade1  

§ 1 Fråga om mötets behöriga utlysande 

§ 2 Val av  

a) ordförande att leda årsmötesförhandlingarna  

b) sekreterare att protokollföra årsmötesför-

handlingarna  

§ 3 Val av två (2) justeringspersoner att jämte ord-

förande justera årsmötesprotokollet 

§ 4 Val av två (2) stycken rösträknare  

§ 5 Styrelsens och sektionernas verksamhetsberät-

telse  

§ 6 Revisorernas berättelse  

§ 7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid 

som revisionen avser 

§ 8 Val av  

a. Ordförande för en tid av två (2) år 

b. Fyra (4) av styrelsens åtta (8) ledamö-

ter för en tid av två (2) år  

c. Fyllnadsval av tre (3) ledamöter för en 

tid av ett (1) år 

d. Två (2) suppleanter (första och andra) 

för en tid av ett (1) år  

e. Två revisorer för en tid av ett år  

(Styrelsens äger inte rösträtt vid val enligt 

ovan, punkt e)  

§ 9 Årsavgift för närmast följande verksamhetsår 

(året efter det inledda)  

§ 10  Val av tre ledamöter i valberedningen inför 

nästkommande årsmöte 

§ 11  Fastställande av organisationsplan enligt 9§ i 

KSLS stadgar. Eventuella förslag till ändring av 

organisationsplan ska inlämnas och behandlas 

såsom stadgeändring enligt 26§ i stadgarna 

§ 12  Förslag som väckts av styrelsen eller som in-

lämnats till styrelsens av röstberättigad medlem 

senast 14 dagar före mötet. Förslag som kräver 

stadgeändring ska vara styrelsen tillhanda senast 

30 dagar före årsmötet.   

§ 13  Belöningar, utnämningar och uppvaktningar  

§ 14  Fyllnadsval  

§ 15  Årsmötets avslutande 
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Förslag till beslut & förtydligande 

Styrelsen i Kristianstads Sim- och Livrädd-

ningssällskap lämnar härmed förslag till be-

slut i enlighet med punkterna 2, 3, 4, 7, 9 

och 10.  

Valberedningen lämnar härmed förslag till 

beslut i enlighet med punkt 8. 

Punkt 2 Val av stämmans ordförande & 

sekreterare  

Till stämmans ordförande föreslås Anders 

Wendel. 

Till stämmans sekreterare föreslås Martina 

Ranvert. 

Om andra än föreslagna avses röstas fram är 

det av vikt att dessa personer är på plats och 

får tid till att sätta sig in i de tekniska lös-

ningarna för mötets genomförande.  

Punkt 3 Val justeringspersoner  

Till justeringspersoner föreslås Camilla 

Forsman respektive Veronika Jarl.  

Om andra än föreslagna avses röstas fram är 

det av vikt att dessa personer får tid till att 

sätta sig in i de tekniska lösningarna för mö-

tets genomförande.  

Punkt 4 Val av rösträknare  

Till rösträknare vid stämman föreslås  

Josefina Wahlund och Joanna Lundsmark.      

Om andra än föreslagna avses röstas fram är 

det av vikt att dessa personer är på plats och 

dessutom får tid till att sätta sig in i de tek-

niska lösningarna för mötets genomförande. 

 
2 Suppleanterna har självmant valt att avstå m.a.a. sitt omfat-

tande deltagande i styrelsearbetet under året.  

Punkt 5 Styrelsens och sektionernas 

verksamhetsberättelse.  

Se föreningens årsrapport vilken återfinns 

på www.ksls.se alternativt kan beställas via 

kansli@ksls.se    

Punkt 6 Revisorernas berättelse 

Se föreningens årsrapport vilken återfinns 

på www.ksls.se alternativt kan beställas via 

kansli@ksls.se 

Punkt 7 Fråga om ansvarsfrihet för sty-

relsen för den tid som revisionen avser 

Årsmötet ska ta ställning till huruvida an-

svarsfrihet kan lämnas eller ej för den tid re-

visionen avser. Vad som avses med an-

svarsfrihet, se punkt Övrigt.  

Styrelsens förslag till beslut baserat på revi-

sorernas ställningstagande är att årsmötet; 

i.) fastställer resultaträkningen och  

balansräkningen och 

ii.) beviljar styrelsens ledamöter ansvars-

frihet för räkenskapsåret. 

Vid omröstning har följande personer inte 

rösträtt avseende sig själva, i alfabetisk ord-

ning (efternamn); 

Caroline Danielsson2, Martin Dahlerus2, 

Cecilia Ekelund, Marie Brus Gulin, Vero-

nika Jarl, Marcus Klint, Per Klint, Anna 

Persson Forsman, Ulrika Mohlin, Stefan 

Nilsson, Bengt Petersson, Martina Ranvert, 

Fredrik Sandgren, Josefina Wahlund, An-

ders Wendel. 

http://www.ksls.se/
mailto:kansli@ksls.se
http://www.ksls.se/
mailto:kansli@ksls.se
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Punkt 8 Val av  

Valberedningen föreslår avseende;  

a) Val av ordförande för en tid av två 

(2) år:  

− Anders Wendel (omval) 3 

 

b) Val av fyra (4) ledamöter för en tid 

av två (2) år:  

− Marie Brus Gulin (omval)3  

− Erik Bergström (nyval)3  

− Marcus Malmsten (nyval)3 

− Per la Fleur (nyval)3 

 

c) Fyllnadsval av tre (3) ledamöter för 

en tid av ett (1) år):  

− Fredrik Sandgren (omval)3 

− Daniela Argento (nyval)3 

− Sandra Eklund (nyval)3 

 

d) Val av två (2) suppleanter för en tid 

av ett (1) år:  

− Caroline Danielsson3 (omval) 

− Martin Dahlerus3 (omval) 

 

e) Val av två (2) revisorer för en tid av 

ett (1) år:  

− Sandra Winqvist, huvudrevisor 

− Philip Ahlbin, medrevisor  

Både huvud- och medrevisor är verk-

samma vid Grant Thornton. 

Valda styrelseledamöter äger inte röst-

rätt vid punkt e.  

 

 

 

 
3 För presentation av kandidaten se bilaga 1 

Punkt 9 Årsavgift för närmast följande 

verksamhetsår (året efter det inledda)  

Styrelsens förslag till medlemsavgifter är  

− Enskild medlem 300 kronor  

− Familjemedlem 600 kronor  

− Ständig medlem, engångsavgift om 

300 kronor. 

 

Punkt 10 Val av tre ledamöter i valbered-

ningen inför nästkommande årsmöte 

Styrelsens föreslår att till valberedning för 

en period om ett (1) år väljs  

 

− Mikael Carlsson  

− Pavo Corluka 

− Anna Thim  

Styrelsens motiv till att föreslå en valbered-

ning är att inte hamna i en vid årsmötet upp-

kommen situation där någon känner sig 

tvingad att väljas.  

Styrelsens motiv till att föreslå de tre namn-

givna är att de verkat som valberedning det 

senaste året och ställt sig positiva till omval.  
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Övrigt 

Ansvarsfrihet  

Beslut om ansvarsfrihet ska fattas i enlighet 

med Skatteverkets rättsliga vägledningar 

för ideella föreningar.4  

Att bevilja ansvarsfrihet innebär att med-

lemmarna utifrån den information de har på 

dechargemötet, som oftast är årsmöte, god-

känner hur styrelsen arbetat utifrån styrdo-

kumenten. Det innebär att medlemmarna 

tycker att styrelsen arbetat korrekt.  

Att inte bevilja ansvarsfrihet kan ses som en 

markering att medlemmarna inte är nöjda 

med styrelsens arbete, att medlemmarna 

misstänker att allt inte har skötts kor-

rekt/lagligt, att medlemmarna vill under-

lätta skadeståndsansvar eller att medlem-

marna har några resterande uppgifter de vill 

att styrelsen ska ha löst innan de kan bevil-

jas ansvarsfrihet. Vid det sista alternativet 

kan olika kontrollfunktioner tillämpas; van-

ligast är antingen att beslut tas av nästa för-

eningsstämma eller att revisorerna får i upp-

gift att bedöma när uppgifterna lösts. 

Praxis är att om ansvarsfrihet inte beviljas 

avsätts/avgår aktuell/granskad individ/sty-

relse. Det föreligger inget hinder att samma 

individ/individer återväljs.   

 

 

 

 

 

 

 
4 Skatteverket, https://www4.skatteverket.se/ratt-

sligvagledning/edition/2020.4/1742.html  

 

Deltagande  

Årsmötet avses genomföras digitalt. Det fö-

religger enligt stadgar eller andra styrande 

dokument inget hinder med att anordna 

möte via digitala medier. Riksidrottsförbun-

det har gett ut riktlinjer till föreningar för 

genomförande av digitala årsmötet, vilken 

har legat till grund för styrelsens planering.  

Programmet som avses nyttjas för genom-

förandet heter Easymeet. Varje röstberätti-

gad deltagare behöver ha tillgång till en da-

tor eller läsplatta (mobiltelefon rekommen-

deras ej – blir för plottrigt m.m.).  

Närmare anvisningar om det tekniska ge-

nomförandet etcetera kommer utges senast 

den 14 februari samt att personlig tekniskt 

support kommer finnas tillgänglig en (1) 

timme före mötet påbörjas intill mötet av-

slutas.   

Styrelsen påminner alla om deltagande och 

engagemang vid mötet ska ske utifrån före-

ningens policys och värdegrund.  

 

Välkommen  

Styrelsen för Kristianstad Sim- och Livrädd-

ningssällskap   

  

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2020.4/1742.html
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2020.4/1742.html
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Bilaga 1 

Valberedning har under året fortlöpande 

fört en dialog med styrelsen, för att få en 

övergripande bild av hur styrelsen arbetar, 

se om det finns någon specifik kompetens 

som behöver tillföras inför kommande 

verksamhetsår, samt notera om det uppstår 

några vakanser som behöver fyllas.  

 

Under valberedningens dialog med styrel-

sen har det framkommit att totalt fem perso-

ner valt att tacka nej till fortsatt styrelsear-

bete, eller avsagt sig omval. Valbered-

ningen har därför under hösten intervjuat 

flera lämpliga kandidater och valt att föreslå 

personer som vi anser kommer komplettera 

styrelsen på bästa sätt.  

I syfte att uppnå den Vision som styrelsen 

fastställt har fokus legat på att få en mer 

strategisk styrelse vilket i sig kommer ställa 

högre krav på delaktighet i sektionsarbetet 

från övriga medlemmar. Detta är en risk 

som vi, valberedningen, bedömer som han-

terbar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Wendel 

Anders är 44 år, utbildad officer och är idag 

verksam inom Combitech, ett konsultföre-

tag. Anders har barn i Sum-Sim Blå.  

Anders har varit verksam som ordförande 

under perioden 2020 t.o.m. 2022 och ställt 

sig positiv till omval under förutsättning att 

medlemmarnas förtroende föreligger. Det 

är valberedningens uppfattning att så före-

ligger och därmed föreslås Anders för om-

val till ordförande för en tid om två (2) år.  

 

Marie Brus Gulin  

Marie är 47 år, utbildad Personalvetare och 

arbetar som HR på Stora Enso. Marie har 

barn som simmar i Sum-Sim Gul.  

Marie har tidigare föreningserfarenheter 

från fotbollsföreningar. Allt i från att själv 

ha varit aktiv till att vara lagledare och di-

verse olika styrelseuppdrag. Marie har varit 

aktiv i KSLS styrelse sedan 2020. KSLS har 

nytta av hennes kunskaper inom kompe-

tensutveckling, lönebildning, arbetsmiljö 

samt ger råd om föreningens lagar och avtal. 

Övriga HR uppdrag är allt ifrån planering, 

rekrytering, personalutveckling samt perso-

nalunderhåll. Skapar även policys, proces-

ser och praxis som är relaterade till före-

ningens behov. KSLS är som andra före-

ningar och företag i behov av att locka till 

sig och behålla bra kompetens. 

Marie föreslås genom omval väljas till sty-

relseledamot för en tid av två (2) år. 
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Erik Bergström 

Erik är 44 år och är utbildad ekonom och 

verksam som VD för LovelyLinen. Erik har 

tidigare simmat för föreningen och har idag 

barn i Sum-Sim Blå.   

Som VD för Lovelylinen arbetar Erik bl.a. 

med konceptbyggande, marknadsföring och 

sälj.   

Erik föreslås väljas till styrelseledamot för 

en tid av två (2) år. 

 

Marcus Malmsten 

Marcus är 47 år, utbildad civilekonom och 

verksam som VD för M Malmsten AB i 

Åhus, som är ett familjeföretag som tillver-

kar och säljer i stort sett all utrustning som 

behövs för nybyggnad, renovering och drift 

av simhallar. Den mest kända produkten är 

simlina, som oftast ligger i bassängen på de 

stora internationella tävlingarna, till exem-

pel OS, EM och VM.  

Marcus har ett mycket varierande arbete 

som handlar om att motivera och engagera 

medarbetare, sätta och följa upp kort- och 

långsiktiga mål, förhandla och ha möte med 

intressenter. Marcus sitter även i styrelsen i 

de flesta av bolagen i Malmsten-koncernen.  

Marcus föreslås väljas till styrelseledamot 

för en tid av två (2) år. 

 

 

 

 

 

 

Per la Fleur 

Per är 55 år, har två vuxna barn och bor i 

centrala Kristianstad.  Per är medicinsk och 

ekonomisk utbildad med fokus på akutsjuk-

vård och organisations/marknadsföring.  

Per har arbetat inom den medicintekniska 

industrin i ca 30 år genom olika funktioner 

och positioner, både på både på nationell 

och internationell nivå.  Nyligen avslutade 

Per en 10 månaders anställning inom Kris-

tianstad Kommun som Badhuschef och har 

precis tillträtt som VD för ett medicin tek-

niskt företag i Kristianstad, Zafe Care med 

fokus välfärdteknik. Utöver detta är Per ak-

tiv ledare inom Friskis och Svettis i Kristi-

anstad, med fokus gymdelen.  

Per var under uppväxttiden aktiv som fot-

bollsspelare i olika klubbar och i vuxen ål-

der aktiv fotbollsdomare samt tränare för 

ungdomar i handboll med fokus handboll 

för tjejer. 

Per föreslås väljas till styrelseledamot för en 

tid av två (2) år. 
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Fredrik Sandgren 

Fredrik är 38 år, utbildad jurist och verksam 

som advokat i Kristianstad. Fredrik har barn 

i både simskolan och Simiaden Vit.  

Fredrik har erfarenhet av styrelsearbete då 

han är Vice ordförande i Advokatsamfun-

dets södra avdelning. Därutöver har han  

föreningsvana i egenskap av ungdomsan-

svarig i en fotbollsklubb. Fredrik har en god 

förmåga att uttrycka sig i tal och skrift.  

Fredrik föreslås genom om- och fyllnads-

val, efter ledamot som avgått i förtid, väljas 

som styrelseledamot för en tid av ett (1) år. 

 

Sandra Eklund 

Sandra är 43 år, utbildad ekonom med inter-

nationell inriktning samt legitimerad lärare 

i företagsekonomi, handel och administrat-

ion. Sandra har barn i Simiaden Gul. 

Sandra har tidigare erfarenheter från styrel-

searbete i förenings- och näringsliv, bland 

annat som ordförande. Hon älskar långlöp-

ning och tror på att den livslånga lusten till 

motion bygger på glädje.  

Sandra föreslås genom om- och fyllnadsval, 

efter ledamot som avgått i förtid, väljas som 

styrelseledamot för en tid av ett (1) år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniela Argento 

Daniela är 42 år, föddes i Tyskland och 

växte upp i Italien där hon har varit simmare 

och jobbat som simlärare hos Piscine Ex-

calibur. Hon har ett barn som simmar i Si-

miaden Blå. 

Daniela är utbildad i företagsekonomi och 

arbetar som biträdande professor på Högs-

kolan Kristianstad där hon leder forsknings-

miljön GRIP (Governance, Regulation, In-

ternationalization and Performance). Dani-

ela undervisar i styrning kurser och bedriver 

forskning inom flera olika områden, till ex-

empel styrning av offentlig sektor, smarta 

städer och cirkulär ekonomi, organisato-

riska förändringar, innovationsprojekt i 

samverkan, hållbarhet och integrerad rap-

portering. Hon är en del av ett stort nätverk 

av forskare och samarbetar regelbundet 

med både svenska och internationella kolle-

gor i flera olika forskningsprojekt. För när-

varande samverkar Daniela också med 

Kristianstads kommun i klimatomställning 

relaterade projekt. Danielas erfarenhet som 

tidigare ansvarig för inriktningen Redovis-

ning och Revision av ekonomprogrammet 

och nuvarande ledamot av Fakultetsnämn-

den för ekonomi på Högskolan Kristianstad 

kan vara till nytta för KSLS. 

Daniela föreslås genom fyllnadsval, efter 

ledamot som avgått i förtid, väljas som sty-

relseledamot för en tid av ett (1) år. 
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Caroline Danielsson  

Caroline är 40 år, har ett barn, som simmar 

i tekniksim och har själv ett förflutet som 

simmare i Åhus Simsällskap.  

Caroline har tidigare arbetat flera år som nä-

ringslivsutvecklare på Kristianstad kom-

muns Näringslivskontor och arbetar idag 

som kommunikatör på Krinova. En kom-

munikatör är specialist på att planera, ut-

forma, sprida, utvärdera och förvalta in-

formations- och kommunikationsinsatser. 

Carolines kompetens och kontaktnät kom-

mer att vara en värdefull förstärkning, bland 

annat för KSLS marknadskommunikation 

och dialog med myndighetsföreträdare och 

företag. Vi ser det också som positivt att  

Caroline har barn som simmar i de yngre 

grupperna då de flesta styrelseledamöterna 

har barn i de högre grupperna.  

Caroline föreslås väljas till förstesuppleant 

i styrelsen för en tid av ett (1) år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Dahlerus 

Martin är 45 år och arbetar som läkare vid 

Kristianstadskliniken. Martin har en dotter 

som simmar i Simiaden gul och är gift med 

Helena som är en framstående mastersim-

mare i föreningen. Martin är en engagerad 

person och har många järn i elden och är ex-

empelvis engagerad inom scoutrörelsen.  

Martin föreslås väljas till andresuppleant i 

styrelsen för en tid av ett (1) år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


