Verksamhetsberättelse 2020
Verksamhetsår
Verksamhetsberättelsen är upprättad för Kalmar Simsällskap vars
huvudsakliga verksamhet är simning
Kalmar Simsällskap har under verksamhetsåret 2020 varit medlem i följande
förbund:
● Svenska Simförbundet
● Östsvenska Simförbundet
● Svenska Triathlonförbundet
Medlemmar
Under 2020 har Kalmar Simsällskap haft 872 betalande medlemmar.
Medlemsavgiften för verksamhetsåret 2020 uppgick till 200 kronor för enskild
medlem och 500 kr för familjemedlemskap.
Träningsavgift
●
●
●
●
●

Tävlingsgrupp: 1700 kronor per termin.
Simlinjen två gånger i veckan: 1100 kronor per termin.
Simlinjen en gång i veckan: 900 kronor per termin.
Masters två gånger i veckan 1100 kronor per termin.
Masters en gång i veckan: 900 kronor per termin.

Organisation
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av:
Ordförande
Henrik Skeppland
Vice ordförande:
Annika Arvidsson
Sekreterare:
William Fransson
Ledamot:
Charlotte Hansen
Ledamot:
Fredrik Elfverson
Ledamot:
Sofia Skarpnord
Suppleant:
Daniel Jonsson
Suppleant:
Andreas Rihm
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 12 st protokollförda ordinarie
styrelsemöten exklusive årsmötet (19/1, 7/2, 28/3, 26/4, 16/5, 3/6, 2/7, 16/8,
20/9, 21/10, 18/11 och 16/12)
Valberedningen består av Jan Olofsson och Linda Caneus
Personal:
Verksamhetschef/simtränare
Simtränare
Simtränare

Mikael Wåhlin
Carina Arnesson
Jonathan Sühl

Simtränare

Pontus Sunnerborn

Övriga uppdrag
Klubben har genom företrädare från styrelsen och tränarna varit delaktig i
flera stora sammanhang både lokalt, regionalt och nationellt.
● Katarina Seijsing är representant i Östsvenska Simförbundet.
● Magnus Franzén är ledamot i Sportalliansen i Kalmar AB:s styrelse.
● Carina Arnesson och Jonathan Sühl har varit grenledare för Ironman
Kalmars simmoment som tyvärr uteblev 2020.
● Kalmar Simsällskap har under året deltagit i arbetet med Säker och
Trygg Förening.
Styrelsens berättelse om året som gått
Arbetet med att göra Kalmar Simsällskap till en av landets bästa klubbar
fortsätter. Kalmar Simsällskaps huvudsakliga verksamhet är baserad på
simning för barn och ungdomar. Under året har styrelsen arbetat med att ta
fram förslag som ska öka sponsorintäkterna under de kommande åren, i syfte
att kunna utveckla och utöka breddverksamheten samt vässa
spetskompetensen och övergången däremellan.
Simsällskapets simlinjeprogram är fortsatt populärt och många står
fortfarande i kö för att få plats. Styrelsen arbetar för att fler barn och
ungdomar ska rymmas i organisationen.
Året som gått har varit unikt i och med Covid 19 som stundtals lamslagit
verksamheten med uteblivna träningar, tävlingar, inställt Ironman och inte
minst inställt 100 års jubileum.
Många och långa diskussioner har förts med kommunen och tjänstemännen
angående nya simhallen. Styrelsen har engagerat sig och försökt påverka
utförandet av simhallen så gott det går utifrån vårt perspektiv som förening.
Fjolårets förstärkning av tränarstaben med Pontus Sunneborn har visat sig
bidra till ökad stabilitet och positiv utveckling av verksamheten, för både
tävlingsgrupper och simlinjen. Tillsammans med Carina, Micke och Jonathan
har vi ett tränarteam med bred kunskap och mycket rutin.
För att säkerställa ett långsiktigt samarbete har vi kontinuerliga avstämningar
med verksamhetschef och tränare med representanter från styrelsen. På så
sätt försöker vi skapa en bra arbetsmiljö och en bra arbetsplats där våra
anställda trivs.
Styrelsen har under verksamhetsåret haft en tät och givande dialog med
RF-SISU Småland, tagit del av deras fantastiska utbildningar och seminarier.
Vi i Styrelsen har även färdigställt styrdokument för säker & trygg förening
Styrelsen vill tacka alla som bidragit till det fantastiska arbete som görs för
våra härliga simmare. Utan era insatser vore det inte möjligt att bedriva den
utomordentliga verksamhet vi har. Stort tack! Vi hoppas att ni vill följa med på
Kalmar Simsällskaps fortsatta resa.

Året med Kalmar Simsällskap
2020 var ett mycket märkligt år och så även för Kalmar Simsällskap. För våra
tävlingssimmare innebar det att spänningen bakom startpallarna och fnisset i
sovsäckarna på bortatävlingar, byttes ut mot hemmasittande och social
distansering. För oss tränare har pirret på bussresan till tävlingen bytts ut mot
ett ständigt vakande på presskonferenser och anpassningar av verksamhet.
Året började dock positivt med att vi hade äran att arrangera UGP 2 i Kalmar,
där vi hade ca 170 simmare från 10 olika klubbar.
Från mitten av mars och framåt ställdes tävling efter tävling in och vi fick ställa
om oss och sätta upp nya mål med träningen. Istället för att åka iväg på
tävlingar och för att hålla “tävlingsglöden” uppe, gjorde vi små minitävlingar
inom träningsgrupperna.
Tillsammans med Simförbundet anordnades under våren “Sverige simmar”
där man körde igenom alla tävlingsgrenar på träning och kunde jämföra sig
med andra simmare i landet. När sista omgången var klar och resultaten
sammanställdes så kunde vi stoltsera med en 3:e plats för killar 19 år och
killen som stod för denna bedrift var Henrik Pap.
Istället för de vanliga mästerskapstävlingarna SM, JSM och Sum-sim
anordnades ett Riksmästerskap där alla klubbar fick tävla på hemmaplan och
skicka in tiderna digitalt för att få fram riksmästare i de olika grenarna.
Glädjande så hade vi en silvermedaljör i form av Hugo Fransson som
simmade fort på 100 m ryggsim!
En annan höjdpunkt på en av våra minitävlingar var att Carl Lingström slog
KLUBBREKORD på 50 m bröstsim med den mycket fina tiden 29,59!
Dessutom slog Elsa Skarpnord åldersrekordet för 13-åringar på 50 m frisim
med den finfina tiden 27,82.
Från november till februari fick våra äldre ungdomar ett ofrivilligt uppehåll efter
kommunens stenhårda restriktioner. Våra fantastiska ungdomarna visade
verkligen prov på mental styrka och tog sig igenom motgången med bravur
och är nu igång igen. Värre är det för vår Mastersgrupp som ännu väntar på
sin tur att få simma sina längder i bassängen.
Med stolthet kan vi också säga att vi så här långt har klarat oss väldigt bra
genom pandemin. Med anpassningar och extra resurser, har vi kunnat hålla
igång både simskola och träningsverksamhet för yngre ungdomar under
större delen av året utan några sjukdomsutbrott.
Vi sysselsätter 25 unga ledare, ett glatt gäng vuxna ideella ledare och under
terminerna har vi över 500 barn och ungdomar i åldrarna 4-18 år i vattnet
varje vecka. Lägg därtill sommarsimskolan som lockar ytterligare mer än 300
barn.
Allt detta innebär tycker vi, att Kalmar Simsällskap fyller en viktig
samhällsfunktion där barn och ungdomar förutom simkunnighet och
rörelseglädje, också får en fristad och social mötesplats.
Nu hoppas vi på ljusare tider, så vi kan jobba vidare mot nya mål med samma
glädje och engagemang som tidigare!

Sektioner
Simlinjesektionen
Ansvarar för verksamheten inom Simlinjen och består av Benette Asplund,
Jan Olofsson, Maria Sunneborn och Sofia Skarpnord. Simlinjesektionen har
främst fixat med godispåsar till alla barn i samband med avslutningen, både
vår och höst.
Trivselsektionen
Ansvarar för trivselaktiviteter t ex Lucia och fika vid våra hemmatävlingar.
Består av Jessica Andersson Jansén, Jessica Englid Strümpel, Yammie Tsoi,
Kasia Machaj, Ulrika Andersson och Eva Lindgren.
Tävlingssektionen
Ansvarar för förberedelser och efterarbete vid hemmatävlingar och består av
Håkan Marcusson, Martin Strümpel, Jonas Pettersson, Peter Hansen,
Magnus Möller, Olof Gunnarsson, Tomas Wild, Mats Lindgren och Jan
Blomdahl

Funktionärssektionen
Ansvarar för att det finns funktionärer till våra hemmatävlingar samt bidrar
med funktionärer enligt den överenskommelse som finns med simklubbarna i
Oskarshamn och Västervik. Ansvariga för funktionärssektionen har under året
varit Emma Fransson och Cecilia Jämtin.

Marknadsgruppen
Marknadsgruppen har lagt ett händelserikt år bakom sig. Under 2020 har
fokus legat på att synliggöra och marknadsföra simklubben. Detta har bland
annat gjorts genom ökad aktivitet på sociala medier såsom Instagram och
Facebook. Den ökade aktiviteten har till exempel resulterat i att antalet följare
på Instagram ökat med ca 15%. Vidare har klubben uppmärksammats flera
ggr under året i tidningar/tv/radio tack vare ett ökat och närmare samarbete
med media. En bidragande orsak till detta har varit genomförandet av Kalmar
simsällskaps Ocean Clean, där området kring Långviken städades från skräp.
Dessutom var klubben med och medverkade i Håll Sverige Rent-dagen
genom att städa området kring Kattrumpan. Kalmar kom på fjärdeplats totalt
och blev dessutom årets mellanstora Håll Sverige Rent-kommun.
Marknadsgruppen består av Kristina Ekstrand, Eva Mattson, Andreas Rihm
och Rickard Caneus.
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