
 

 

Verksamhetsberättelse för Söderköpings simsällskap 2019. 

Medlemmar 

Föreningen har idag 265 (312) medlemmar. (Siffror inom parantes anger 
föregående år) 

Ådersfördelning: 

Över 20 år 18 (29) stycken 
6–20 år  190 (254) stycken 

0–5 år  57 (29) stycken 

Möten 

Föreningen har under året haft fyra stycken styrelsemöten, samt ett årsmöte 
som avhölls torsdagen den 14/3. Styrelsen har även haft ett antal 
telefonmöten, arbetsmöten samt avstämningsmöten utan protokoll. 

Verksamhetsplanen för 2019 

Söderköpings SS är nu en etablerad förening i Söderköping. Vi behöver fortsatt, 

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. Dialogen angående ett simhallsbygge behöver 2019 

fördjupas med Söderköpingskommun, samt andra intressenter. Inga 

närliggande planer finns för byggnation.  Föreningens värdegrund utgörs av 

”simidrotten vill”. 

Prioriterande områden för 2019. 

Behålla och öka antalet deltagare vid simkurser under sommarmånaderna från 

ca 310 deltagare till 330 deltagare. 



Skapa förutsättningar för att fler av barnen fortsätter sina simaktiviteter även 

under vinterhalvåret via samarbetet med Norrköpings KK. Idag finns ca 100 

deltagare från Söderköping i vinterverksamheten. Mål att engagera 120 stycken 

under 2019. 

Fortsätta att erbjuda crawlkurser för vuxna. Om intresse finns erbjuda OW 

träning med masters i NKK. Intensifiera kontakten med den kommunala 

verksamheten, samt med samarbetspartners. I syfte att utröna möjligheterna 

till ett simhallsbygge 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 265 st. 

totalt. Förändringen beror i stort på att vi inte lyckades fylla kurserna i period 

1–2 på badet. Sommaren blev kallare än 2018 och innebar också färre 

deltagare i utebaden. Åldrarna varierade från 5–65 år. En vuxen crawl 

genomfördes även i år med relativt många deltagare.  

Delar av föreningens styrelse har träffat tjänstemän inom kommun-

organisationen 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 2020 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 Per Nylin 

Ledamot Johanna Bertell 

Suppleanter Lena Johansson samt Bo Karlsson 

Valberedning Mattias Haag (ordförande) och Olga Kosovskaya. 
 

Revisorer under året har varit Eva Möller Sjöstrand samt Bengt-Åke Sandell 

Revisorssuppleanter Ann-Marie Sandell samt Göran Nylin 
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