Verksamhetsberättelse för Söderköpings simsällskap 2018.
Medlemmar
Föreningen har idag 312 (281) medlemmar. (Siffror inom parantes anger
föregående år)
Ådersfördelning:
Över 20 år
6-20 år

29 (18) stycken
254 (247) stycken

0-5 år

29 (16) stycken

Möten
Föreningen har under året haft tre stycken styrelsemöten, samt ett årsmöte
som avhölls Onsdagen den 28/3. Styrelsen har även haft ett antal
telefonmöten, arbetsmöten samt avstämningsmöten utan protokoll.
Verksamhetsplanen för 2018
Fortsatt arbete mot klubbens uppsatta mål och visioner, att i det korta
perspektivet etablera, sprida kännedom om klubben samt öka antalet barn och
vuxna i simverksamheten. På längre sikt även vara en drivande kraft för
byggande av en simhall i kommunen. Föreningens värdegrund utgörs av
”simidrotten vill”.
Prioriterande områden för 2018.
Öka antalet deltagare vid simkurser under sommarmånaderna till 350
deltagare.
Skapa förutsättningar för att fler av barnen fortsätter sina simaktiviteter även
under vinterhalvåret via samarbetet med Norrköpings KK. 2017 finns c:a 100
deltagare från Söderköping i vinterverksamheten. Mål att engagera 120 stycken
under 2018.
Sprida kännedom om föreningen.
Intensifiera kontakten med den kommunala verksamheten, samt med
samarbetspartners.

Styrelsen Söderköpings Svenska simförbundets devis ” med en simklubb och
simhall i varje kommun” är startskottet för etablering av en ny simklubb i
Söderköping. Klubbens mål och visioner är att, i det korta perspektivet
etablera, sprida kännedom om klubben samt starta igång simverksamhet. På
längre sikt även vara en drivande kraft för byggande av en simhall i kommunen.
Föreningens värdegrund utgörs av ”simidrotten vill”.
Målen för de prioriterade områdena har delvis uppfyllts.
Målet att aktivera 330 barn. I år fick se något färre i verksamheten 312 st
totalt. Förändringen beror i stort på att vi inte lyckades fylla kurserna i period 2
på badet. Åldrarna varierade från 5-65 år. Spännande och en styrka att vi i år
fick nya medlemmar i vuxencrawl. Där hade vi Per Nylin som instruktör en av
NKKs och Söderköpings bästa simmare genom tiderna. Det skapade lite extra
glans åt den verksamheten. Många var dessutom återkommande sedan förra
sommaren
Delar av föreningens styrelse har träffat tjänstemän inom kommunorganisationen i flera olika ärenden. Vid ett styrelsemöte var en tjänsteman
inbjuden för att få information om verksamheten. Tyvärr är inte en simhall det
som just nu prioriteras. Vi skall under 2019 dock fortsätta vårt arbete och lyfta
behovet av en sådan. Vi har dessutom deltagit i föreningsträffar och kan med
gott fog säga att vi spritt kunskapen om att föreningen verkar och existerar.
Styrelse
Ordförande Anders Westerberg

Vice ordf. Kjell Brolin

Sekreterare Roland Fredriksson

Kassör PA Blomquist

Ledamot Per Nylin
Suppleanter Lena Johansson samt Bo Karlsson
Valberedning Håkan Hertzman samt Mats Sjöstrand
Revisorer under året har varit Eva Möller Sjöstrand samt Bengt-Åke Sandell
Revisorssuppleanter Ann-Marie Sandell samt Göran Nylin
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