Strängnäs Simklubb
Styrelsen för Strängnäs Simklubb avger härmed följande
verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2018
Inledning
Klubben hade under 2018 totalt 646 medlemskap varav 494 enskilda och 152
familjemedlemsskap och 113 olika undervisningsgrupper. I Strängnäs simhall har
verksamheten bestått av 12 tävlingsgrupper, 2 motionsgrupper, 38 teknikgrupper,
37 simskolegrupper samt 15 vuxen- och mastersgrupper. Viss verksamhet har även bedrivits
i Åkers Styckebruk där en medleygrupp tränat. Simundervisning har bedrivits för simmare i
alla åldrar från förskolebarn till vuxna som vill lära sig crawla. Dessutom har klubben på
uppdrag av Strängnäs kommun och med statligt stöd bedrivit utbildning i vattenvana för
föreskolebarn födda 2012. Trots en kort uppstartstid på ca 4 veckor, lyckades klubben
komma igång med den verksamheten enligt plan. Under sommaren kunde klubben också
erbjuda avgiftsfri Sommarsimskoj under en vecka för sommarlovslediga barn, finansierad av
Strängnäs Kommun via Sörmlandsidrotten. Under året har klubben också arrangerat ett
flertal tävlingar och läger.

Styrelsen
Styrelsen har under 2018 haft följande sammansättning:
Ordförande
Kassör
Sekreterare
Vice ordförande
Ledamot
Ledamot

Samira Kello
Ann-Sofie Staaf
Elisabeth Svensson
Richard Westerberg
Josef Kello
Jessica Westman

Styrelsen har haft 14 protokollförda styrelsemöten under 2018 samt deltagit i ett program
för utveckling av styrelsearbetet under en helg i maj anordnat av SISU-idrottsutbildarna.

Verksamhet
I början av året anställdes en klubbchef för att sköta klubbens administration. Ny styrelse
tillträdde i 21 mars 2018. I maj valde klubbchefen att avsluta sin provanställning med
omedelbar verkan. Rekrytering av en klubbadministratör inleddes och Torbjörn Johnsen
anställdes med start 1 augusti. Rekrytering av en huvudtränare genomfördes och Måns
Stomwall tillträdde också den 1 augusti. I oktober 2018 meddelade Måns Stomwall att han
avslutar sin tjänst i december 2018 då han blivit erbjuden en tjänst i sin gamla klubb
Eskilstuna Simklubb. I samband med detta har ett samarbetsavtal arbetats fram med ESK där
Måns kommer fortsätta i Strängnäs simklubb som tränare vid två tillfällen i veckan, samt att
Strängnäs simmare kommer få möjlighet att träna i Eskilstuna om de vill. Rekrytering av en
ny huvudtränare påbörjades i november 2018.
Under hösten ingick klubben ett avtal med Worldclass för landträning av både Simiaden och
SumSim-grupperna.

Tävlingsgrupperna har fortsatt haft fin utveckling och uppåtgående trend, vilket beror på
såväl duktiga ledare som simmare. Simiaden 3 och SumSimgrupperna startade upp
höstterminen med ett simläger i Uppsala.
Problem med renovering av bassänger i simhallen ledde till fördröjning av terminsstart för
samtliga grupper. Stora bassängen var dock klar i september så att alla grupper utom
Baddaren Blå och Gul kunde starta då. Reparation av mellanbassängen drog ut på tiden och
dessa grupper kom därför inte igång förrän i oktober. Kompensation för utebliven träning
under höstterminen utgick därför till medlemmar i Baddaren Blå och Gul.
Nytt lönesystem infördes för anställd personal, Q-bis, där de anställda själva
direktrapporterar arbetstider, reseräkningar, sjukskrivning och semesterdagar till Kansliet.

Tävlingar
Strängnäs Simklubb var under året representerat vid flertalet tävlingar. Våra simmare har
gjort fina prestationer på samtliga nivåer!
Klubben arrangerade även tävlingar i Strängnäs simhall. I april genomfördes Strängnäs
Simcup med stor framgång. I april arrangerade klubben också tävlingen Medley Bästa tvåan,
trean, fyran för kommunens skolor i Thomasbadet. I december genomfördes Höstsimiaden
samt klubbmästerskapet, Julracet. En utmanartävling har också anordnats under året.

Övriga aktiviteter
Mellansvenska simidrottförbundets Simiadenläger arrangerades av klubben under våren.
Klubben arrangerade också Simmarskoj för sommarlovslediga barn, där deltagarna fick prova
på flertalet vattenbaserade aktiviteter. Denna aktivitet kunde göras avgiftsfri för deltagarna
med hjälp av sökta anslag från Strängnäs kommun via Sörmlandsidrotten.
Under hösten har styrelsen samtalat med Strängnäs kommuns projektutredare, Torbjörn
Kock, angående nybyggnation av en simhall i Strängnäs. Vid detta samtal fick vi möjlighet att
framföra vår vision av vad simning i Strängnäs ska vara. Klubben har fått kännedom om att
kommunen är intresserad av att SSK medverkar i projekteringen av simhallen.
I juni och december arrangerades sommar- resp. julavslutning för våra tränare.

Ekonomi
Föreningen har en fortsatt god ekonomi.
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Styrelsen

Samira Kello, Ordförande

Richard Westerberg, Vice ordförande

Ann-Sofie Staaf, Kassör

Elisabeth Svensson, Sekreterare

Jessica Westman, Ledamot

Josef Kello, Ledamot
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