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Styrelsen	  har	  organiserat	  och	  genomfört	  djupvattenträning	  på	  Fyrishov	  under	  36	  veckor	  2018.	  Vi	  har	  
tio	  pass	  i	  veckan	  alltså	  minst	  ett	  dagspass	  och	  ett	  kvällspass	  måndagar	  -‐torsdagar.	  Vi	  har	  noterat	  att	  
våra	  nyaste	  pass;	  onsdag	  kl	  10	  samt	  måndag	  kl	  13,30	  upptäckts	  av	  medlemmarna	  och	  börjar	  få	  fler	  
deltagare.	  

Föreningen	  har	  under	  2018	  haft	  176	  medlemmar.	  Föreningen	  gör	  just	  nu	  ingen	  aktiv	  marknadsföring	  
för	  att	  öka	  medlemsantalet	  eftersom	  allt	  arbete	  bedrivs	  ideellt	  och	  vi	  har	  nått	  en	  smärtgräns	  för	  vad	  
vi	  med	  dagens	  arbetssätt	  klarar	  av.	  

Ledare	  

Att	  rekrytera	  nya	  ledare	  har	  som	  vanligt	  varit	  ett	  problem.	  	  Bästa	  sättet	  tycks	  vara	  personliga	  
kontakter,	  trots	  att	  våra	  ersättningsnivåer	  är	  jämförelsevis	  höga	  är	  svårt	  att	  hitta	  personer	  som	  har	  
möjlighet	  att	  ställa	  upp	  som	  ledare,	  framförallt	  dagtid.	  

Passen	  fördelades	  nu	  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,	  Veronika,	  Saari,	  Caroline,	  Ylva	  och	  Jenny	  har	  arbetat	  som	  ledare,	  Petra	  är	  ledaransvarig	  och	  
fördelar	  passen	  tillsammans	  med	  Marianne	  som	  är	  ledaransvarig	  i	  styrelsen.	  

Material	  

Ljudanläggningen-‐	  Eftersom	  det	  nu	  och	  då	  framkommer	  klagomål	  på	  att	  ljudanläggningen	  inte	  
fungerar	  bra	  gjordes	  under	  året	  en	  utredning	  om	  status	  på	  vår	  anläggning.	  

Kontakt	  togs	  med	  två	  olika	  företag	  som	  tittade	  på	  anläggningen,	  deras	  samstämmiga	  omdöme	  är	  att	  
vi	  har	  det	  bästa	  som	  marknaden	  kan	  erbjuda!!!	  	  Simhallen	  kräver	  de	  stora	  högtalarna	  även	  om	  de	  är	  
tunga,	  mikrofonens	  sändare	  är	  sladdlös	  och	  fungerar	  bra	  men	  headsetet	  kan	  behöva	  bytas	  ut	  oftare.	  
Vi	  har	  därför	  köpt	  in	  ett	  antal	  headset	  i	  reserv.	  	  

Det	  konstaterades	  att	  det	  ofta	  är	  handhavande	  fel	  och	  rekommendationen	  är	  att	  alla	  använder	  
föreningens	  platta	  och	  inte	  telefoner	  som	  källa	  eftersom	  inställningarna	  då	  inte	  behöver	  ändras.	  

Västar	  och	  bälten-‐	  

Det	  pågår	  en	  ständig	  översyn	  av	  västar	  och	  bälten,	  äldre	  rensas	  bort	  och	  ersätts	  kontinuerligt.	  Vi	  sälja	  
utrensade	  västar	  till	  våra	  medlemmar	  för	  ett	  förmånligt	  pris	  

Under	  året	  har	  vi	  även	  köpt	  in	  fler	  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.	  

	  

WWetet--Vest Vest   
Uppland 



Ekonomi	  

Vår	  ekonomi	  är	  fortsatt	  god	  och	  vi	  tycker	  att	  våra	  pass	  är	  prisvärda	  för	  medlemmarna:	  

Kostnaden	  för	  att	  delta	  i	  ett	  pass	  är	  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.	  

Jubileum	  

Under	  hösten	  firade	  föreningen	  15	  år	  och	  vi	  valde	  att	  genomföra	  en	  jubileumsmiddag	  på	  Fyrishovs	  
restaurang	  där	  medlemmarna	  bjöds	  på	  middag	  med	  underhållning,	  vilket	  var	  mycket	  uppskattat.	  

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	  går	  Yvonne	  bredvid	  
för	  att	  sätta	  sig	  in	  all	  administration.	  Någon	  komplettering	  av	  betalningssätt	  med	  tex	  Klarna	  eller	  
Swish	  är	  inte	  aktuellt	  då	  det	  krävs	  stora	  administrativa	  förändringar.	  

Övrigt	  

Stim-‐Kostnader	  för	  musikrättigheter,	  

Friskvårdskuponger-‐Betalsystem	  för	  motion	  och	  friskvård.	  

FaR	  -‐	  Fysisk	  aktivitet	  på	  recept	  
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