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Vision 

Med glädje och bredd når vi eliten! Kalmar Simsällskaps vision är att bidra till simkunnighet, 
god hälsa och personlig utveckling för medlemmar på alla nivåer. Vi är en förening som når 
framgång genom gemenskap, glädje, stolthet och en stor breddverksamhet.  

Tillsammans är vi Kalmar Simsällskap och här ska du kunna lyckas! 

 

Värdegrund 

I Kalmar Simsällskap ska god kamratanda vara ett ledord. Vi är en Säker och Trygg förening 
och jobbar efter våra värdegrundsord:  

 Vilja 

 Respekt 

 Positivitet 

 Ha kul 

 Stötta varandra 

Läs mer om detta i vårt dokument Säker & Trygg. 

 

Verksamhetsidé 

 Att ha möjlighet att erbjuda alla oavsett ålder, kön eller ambition en meningsfull fritid 
inom Kalmar Simsällskap 

 Att vara den ledande aktören gällande simskola i Kalmar. 

 Vara det naturliga valet i Kalmar för vattenidrott.  

 Säkra återväxten av tränare och ledare 

 Bidra till samhällsnyttan i kommunen. Livräddning, skräpplockning mm  

 Vara en attraktiv arbetsgivare och säkerställa kompetensförsörjningen 

 

Verksamhetsmål (3-7 år) 

 I simning vara representerade på samtliga mästerskap i lagkapper samt finalister 
individuellt 

 Plan för elitsatsning. Elitsimmare på seniornivå ska till stor del finansieras via 
sponsormedel 

 Fånga upp universitetsstudenter, både som aktiva och ledare. Samarbete med 
Linnéuniversitetet och andra skolor 

 Anpassa vår verksamhet efter ny simhall, t ex bredda verksamheten med fler 
inriktningar  
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Mål kommande verksamhetsåret   

 Ökat ideellt/föräldraengagemang (uppdatering av poängsystemet) 

 Verka för fler sponsorer 

 Fortsätta stärka varumärket Kalmar Simsällskap genom att utveckla hemsida och 
information via sociala medier mm. 

 Vara en aktiv samarbetspartner till Kalmar kommun i framtagandet av nya simhallen 

 Tydliggöra en utbildningsplan för tränare 

 Hålla en ekonomi i balans med god kostnadskontroll och kostnadsmedvetenhet i alla 
led. 

 Utveckla och förbättra föreningen tillsammans med de aktiva 

 Arbeta för en plan att trygga återväxt i organisationen 


