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STYRELSEN LÄMNAR HÄRMED FÖLJANDE PROPOSITION TILL 

ÅRSMÖTET FÖR WERMLANDS SIMFÖRENING 

Historia 
Värmlands Tidanläggning med tillhörande kärra är inköpt, finansierad och ägs av 
simklubbarna i Värmland. Den har förvaltats av Wermlands Simförbund fram till dess 
upplösande, och därefter av Wermlands Simförening  
 
I samband med sammanslagningen av simförbund i Sverige, då Wermlands Simförbund 
gick upp i Mellansvenska simförbundet, ombildades Wermlands Simförbund till Wermlands 
Simförening och därmed gick ägandet av anläggningen över till den senare. Klubbarna i 
Värmland bibehöll kontrollen av föreningens agerande i form av årsmöten. Wermlands 
Simförening, till skillnad från Wermlands Simförbund, har som enda uppgift att förvalta 
klubbarnas gemensamma tidanläggning samt tillhörande kärra. Detta innebär regelbundet 
underhåll, reparation och inköp till tidanläggning, ljudanläggning och kärra, administrera 
bokningar, utlämning och återlämning av tidkärran. Det innebär också teknisk support, 
uppdatering av teknisk utrustning samt ekonomihantering. 

Bakgrund 
De två i styrelsen som varit mest aktiva, och tagit störst ansvar för de löpande 
arbetsuppgifterna, har varit medlemmar i styrelsen sedan Wermlands Simförening 
bildades. De har nu kommit till ett skede där de känner att det är dags att överlämna 
ansvaret till nya krafter. 
 
Styrelsen har uppfattningen att intresset för att delta i det löpande arbetet i Wermlands 
Simförening är mycket svalt från medlemsföreningarna. Styrelsen tror därför att det blir 
svårt att hitta dessa nya krafter som behövs för föreningens fortlöpande. Utan personer 
med kunskap om anläggningen och vilja att utföra arbetet är det i praktiken omöjligt att 
fortsätta föreningens verksamhet.  
 
Eventuellt kan nyttjande av anläggningen minska i framtiden med anledning av RF och 
Svenska Simförbundets nya direktiv avseende tävlingar och barnidrott. 

Styrelsens förslag till beslut 
 

1. Styrelsen för Wermlands Simförening får i uppdrag av årsmötet att inleda en 
försäljningsprocess för en försäljning av tidanläggning inkl. tillbehör och kärra.  
Försäljningen ska ske genom ett anbudsförfarande och offentliggöras. Alla tänkbara 
köpare inbjuds att inkomma med anbud. Det ekonomiskt mest förmånliga anbudet 
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ska som huvudinriktning antas men Wermlands Simförening ska förbehålla sig fri 
prövningsrätt.  

2. Innan ett slutligt köpeavtal ingås ska styrelsen för Wermlands Simförening kalla till 
ett extra årsmöte där beslut om köpare och köpeskilling fastställs. Försäljningen bör 
slutföras under våren 2022.  

 
Efter genomförd försäljning är avsikten att Wermlands Simförening ska likvideras i enlighet 
med gällande stadgar. Enligt stadgarna ska det i beslut om upplösning av föreningen anges 
hur tillgångarna ska fördelas mellan medlemsföreningarna. Det är därför av stor vikt att 
samtliga föreningar är representerade på kommande årsmöten och därpå följande extra 
årsmöten.  
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