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Styrelsen	  har	  organiserat	  och	  genomfört	  djupvattenträning	  på	  Fyrsihov	  under	  36	  veckor	  2017.	  Vi	  har	  
ökat	  antalet	  pass	  till	  tio	  i	  veckan	  och	  har	  nu	  uppfyllt	  målsättningen	  att	  ha	  minst	  ett	  dagspass	  och	  ett	  
kvällspass	  	  måndagar-‐torsdagar.	  Det	  brukar	  ta	  en	  termin	  innan	  våra	  medlemmar	  upptäcker	  de	  
nyinsatta	  passen	  och	  det	  nya	  morgonpasset	  på	  onsdagar	  hade	  inledningsvis	  få	  deltagare	  men	  
intresset	  ökade	  under	  terminens	  slut.	  

Vi	  har	  även	  utökat	  med	  ett	  pass	  på	  måndagar	  som	  enbart	  består	  av	  Ai-‐Chi	  då	  det	  finns	  medlemmar	  
som	  enbart	  efterfrågat	  denna	  typ	  av	  träning	  i	  varmbassäng,	  även	  där	  ökade	  antalet	  deltagare	  under	  
året.	  

	  

Föreningens	  medlemmar	  

Vid	  årets	  slut	  var	  antalet	  medlemmar	  185,	  vi	  noterar	  att	  85	  av	  våra	  medlemmar	  är	  född	  1953	  eller	  
tidigare.	  Det	  innebär	  att	  över	  50%	  av	  våra	  medlemmar	  är	  yngre	  än	  65	  år	  och	  kan	  antas	  vara	  van	  att	  
använda	  datorer,	  något	  som	  kan	  påverka	  våra	  administrativa	  rutiner	  i	  framtiden.	  

Ledare	  

Ledarfrågan	  var	  under	  början	  av	  året	  ett	  bekymmer	  då	  vi	  hade	  väldigt	  svårt	  att	  hitta	  intresserade	  
ledare.	  Under	  våren	  rekryterades	  dock	  Sebastian,	  Saari	  och	  Emelie.	  	  

Passen	  fördelades	  efter	  vilka	  möjligheter	  respektive	  ledare	  hade	  att	  ta	  pass.	  Detta	  har	  inneburit	  att	  
det	  ofta	  har	  varit	  olika	  ledare	  under	  olika	  veckor	  på	  samma	  pass.	  Vi	  har	  fått	  en	  hel	  del	  återkoppling	  
på	  detta	  av	  medlemmar	  som	  tycker	  att	  det	  är	  roligt	  med	  en	  variation	  av	  pass,	  som	  det	  av	  naturliga	  
skäl	  blir	  med	  olika	  ledare.	  

Petra,	  Sebastian,	  Veronika,	  Emelie,	  Saari,	  Caroline	  och	  Jenny	  har	  arbetat	  som	  ledare,	  Petra	  är	  
ledaransvarig	  och	  fördelar	  passen	  tillsammans	  med	  Marianne	  som	  är	  ledaransvarig	  i	  styrelsen.	  

Vi	  kan	  konstatera	  att	  det	  är	  fortsatt	  svårt	  att	  hitta	  ledare	  trots	  annonsering	  i	  Platsbanken,	  BMC	  etc.	  

Bästa	  sättet	  tycks	  vara	  mun	  till	  mun	  metoden,	  vår	  ersättning	  ligger	  jämförelsevis	  högt	  så	  vi	  bedömer	  
inte	  att	  det	  är	  en	  kritisk	  fråga	  utan	  snarare	  tidsbrist	  hos	  intresserade.	  

Material	  

Det	  pågår	  en	  ständig	  översyn	  av	  västar	  och	  bälten,	  äldre	  rensas	  bort	  och	  ersätts	  kontinuerligt.	  

Vi	  försöker	  sälja	  utrensade	  västar	  till	  våra	  medlemmar	  för	  ett	  förmånligt	  pris,	  men	  vi	  förmedlar	  även	  
nya	  västar	  och	  bälten	  till	  de	  som	  är	  intresserade.	  

Under	  året	  har	  vi	  även	  köpt	  in	  lite	  mer	  vattenleksaker	  för	  att	  få	  in	  mer	  variation	  i	  passen.	  

Bälten	  köps	  ifrån	  USA	  och	  vi	  försöker	  då	  att	  köpa	  ett	  större	  antal	  vid	  varje	  inköpstillfälle	  eftersom	  det	  
är	  en	  viss	  administration	  runt	  detta.	  
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Ekonomi-‐prishöjning	  

Till	  höstens	  pass	  valde	  vi	  att	  höja	  priset	  på	  våra	  pass	  för	  första	  gången	  sedan	  2007	  alltså	  10	  år	  sedan.	  
Vi	  höjde	  med	  200	  kr	  från	  900kr/termin	  till	  1100	  kr/termin.	  Då	  tillkommer	  medlemsavgiften	  på	  200	  
kr/år	  samt	  hyra	  av	  väst/bälte	  350	  kr	  om	  man	  inte	  har	  egna.	  

Maxkostnad	  1200	  kr/termin	  +	  350	  för	  väst	  1550	  kr/20	  tillfällen	  =	  77	  kr	  /	  pass	  

Ett	  normalpass	  hos	  oss	  pågår	  från	  vecka	  3-‐22,	  alltså	  i	  20	  veckor.	  	  Som	  jämförelse	  kan	  nämnas	  att	  
vattengympa	  hos	  Korpen	  kostar	  1750	  kr/	  termin	  för	  14	  ggr;	  125	  kr/pass.	  	  

Vi	  har	  dessutom	  det	  unika	  erbjudandet	  att	  våra	  medlemmar	  får	  ”ta	  igen”	  ett	  pass	  som	  de	  varit	  
förhindrad	  att	  delta	  i,	  det	  är	  ett	  erbjudande	  som	  ingen	  annan	  förening	  har	  och	  innebär	  att	  man	  som	  
medlem	  alltid	  kan	  få	  gå	  20	  gånger	  oavsett	  om	  man	  varit	  sjuk	  eller	  bortrest	  någon	  vecka.	  

Anledningen	  till	  prishöjningen	  var	  att	  vi	  fick	  underhandsuppgifter	  om	  att	  Fyrishov	  skulle	  komma	  att	  
höja	  hyran	  med	  anledning	  av	  att	  kommunen	  sänkte	  sin	  subvention	  den	  sk	  markeringsavgiften	  för	  
föreningar.	  	  

Detta	  innebar	  att	  hyran	  för	  en	  bana	  under	  höstterminen	  skulle	  höjas	  från	  88	  kr/timme	  till	  155	  kr	  
/timme,	  det	  blev	  dock	  en	  för	  stor	  och	  för	  snabb	  höjning	  för	  flertalet	  föreningar	  varför	  man	  beslutade	  
om	  en	  stegvis	  höjning	  till	  99	  kr/timme	  under	  höstterminen	  och	  först	  från	  den	  1	  januari	  2018	  blir	  
priset	  155	  kr/	  timme.	  

Detta	  innebär	  närmast	  en	  fördubbling	  av	  föreningens	  kostnader	  för	  hyran	  i	  Fyrishov!	  

Eftersom	  Fyrishov	  påbörjar	  byggandet	  av	  den	  nya	  simhallen	  nästa	  år,	  räknar	  man	  med	  att	  starta	  
renoveringen	  av	  den	  befintliga	  simhallen	  om	  ca	  3	  år	  så	  vi	  bör	  vara	  uppmärksamma	  på	  att	  fler	  
prishöjningar	  med	  all	  säkerhet	  kommer.	  

	  

Marknadsföring	  

Föreningen	  gör	  just	  nu	  ingen	  aktiv	  marknadsföring	  eftersom	  allt	  arbete	  bedrivs	  ideellt	  och	  vi	  har	  nått	  
en	  smärtgräns	  för	  vad	  vi	  med	  dagens	  arbetssätt	  klarar	  av.	  

Hemsidan	  upplevs	  som	  gammal	  och	  arbetet	  med	  att	  göra	  en	  ny	  har	  påbörjats.	  

Under	  året	  har	  sociala	  medier	  som	  Facebook	  börjat	  att	  användas	  för	  meddelanden	  till	  medlemmarna	  
och	  för	  kontakter	  ledarna	  emellan.	  

	  

Styrelsen	  

Styrelsen	  har	  bestått	  av	  fem	  ledamöter	  samt	  ordförande.	  Nio	  protokollförda	  möten	  har	  hållits.	  

All	  bokföring	  sköts	  av	  vår	  kassör	  Marianne,	  för	  att	  vi	  inte	  ska	  vara	  så	  sårbara	  så	  har	  Yvonne	  under	  
året	  satt	  sig	  in	  i	  bokföringen	  eftersom	  hon	  arbetar	  med	  redovisning.	  

I	  styrelsen	  har	  diskuterats	  att	  vi	  ska	  införa	  betalning	  på	  nätet;	  tex	  med	  faktura	  via	  Klara	  eftersom	  det	  
skulle	  underlätta	  administrationen,	  men	  den	  omfattande	  förändringen	  av	  allt	  administrativt	  arbete	  
som	  det	  skulle	  medföra	  har	  vi	  för	  närvarande	  inte	  möjlighet	  till.	  

	  



Övrigt	  

Stim-‐Kostnader	  för	  musikrättigheter,	  

Friskvårdskuponger-‐Betalsystem	  för	  motion	  och	  friskvård.	  

FaR	  -‐	  Fysisk	  aktivitet	  på	  recept	  

	  

	  

För	  Styrelsen	  Wet	  Vest	  Uppland	  

Åsa Edholm 

Ordförande	  
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