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Säffle Simsällskaps årsmöte – Dagordning

1. Fastställande av röstlängd för mötet

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protkolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och reslutaträkning) för det senaste 
räkenskapsåret

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 
verksamhets/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande 
verksamhets/räkenskapsåret.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Val av
a) Säffle SS' ordförande för en tid av 1 år
b) Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
c) 3 suppleanter i styrelsen
d) 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens 

ledamoter delta
e) Valberedning, styrelsen som förslag
f) Beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev. Andra möten där Säffle SS har rätt 

att representera med ombud.)

13. Övriga frågor

                          Säffle Simsällskap – Verksamhetsberättelse för 2022



Verksamhetsberättelse 2022

Medlemsantal Kvinnor: 136 Män: 112 Totalt:  248

Medlemskap Föreningen är medlem i Svenska Simförfundet, Mellansvenska Simförbundet och 
Wermlands Simförening.

Styrelsen Säffle SS har haft 8 protokollförda styrelsemöten och ett konstituerande möte

Ombud Ombud vid Wermlands Simförenings möten har varit Malin Borén och Tomas 
Locken

Ordförande Tomas Locken

Kassör Malin Borén

Sekreterare Daniel Stolpe

Ledamöter Maria Dersjö

Christina Kihlberg

Petra Johannesson

Ellinor Sundfäldt

Suppleant Åsa Clettborn

Revisorer Sinitja Kullander

Inger Haag Olsson

Suppleant Tillsattes ej

Valberedning Gordon Holm

Avgifter Medlemsavgift/år Enskild/stödmedlem Familj

100 kr 250

Träningsavgift/termin

Simskola Tekniksim

900 kr 1200 kr

Tävlingsgrupper A B C

1600 1600 1300

Vattengympa Vuxen Pensionär "Drop-in"

675 575 80

Parasimgrupp 1200 kr
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Simkommittén
Målet med simkommittén (SK) är att säkerställa att det finns vetskap om hur verksamheten i 
tävlingsgrupperna bedrivs samt fungera som en länk mellan styrelse och verksamhet.

I (SK) har under 2022 bestått av Nils Liedberg, Tomas Locken samt Christian Sörqvist. Eftersom 
tävlingsgruppen under året bara bestått av ett fåtal simmare har inga regelbundna möten genomförts
utan frågor som kommit upp har hanterats direkt mellan ansvariga tränare.

Träningarna har till stor del bedrivits gemensamt med Åmåls SS för att på så vis få till en större 
träningsgrupp som kan göra träningarna roligare och mer utmanade.

I Säffle SS har Tobias Klasson, Lukas Andersson, Erik Mulikov, Linnea Bruce-Holm och Ebba 
Locken deltagit i tävlingar i varierande omfattning.

Tobias Klasson har även under året representerat förening på SM med flertalet medaljer. Tobias har 
även representerat Sverige i Para landslaget.

Tävlingsverksamheten genomgår nu en generationsväxling där flertalet av de äldre simmarna i 
föreningen har valt att avsluta sin aktiva tävlingssatsning. Förhoppningen inför 2023 och 
kommande år är att successivt bygga en tävlingsverksamhet genom att inspirera och motivera de 
barn och ungdomar som idag är en del av teknik- och simskoleverksamheten. 

Simkommittén och kontakt i styrelsen / Tomas Locken

Simskolekommittén
Simskolan är 12 tillfällen per termin. Simskolans versamheten har under 2022 varit förlagd till 
söndag, tisdag och onsdag. Under 2022 har vi åter kunnat erbjuda nivåerna Minisim och Fisken 
igen. Vilket har varit väldigt kul och breddat verksamheten samt gjort det möjligt att möta fler barn 
på rätt nivåer. Vi lyckades tyvärr inte att rekrytera ledare till Babybad och har därför inte kunnat 
erbjuda den gruppen i vår verksamhet under året som gått.

I simskolans olika grupper har barnen varit mellan 2 – 12 år under 2022. Barn som kan simma 
minst 25 m har fått möjligheten att delta i simtävlingen Utmanaren.

Under våren deltog 108 barn i simskolan och vi hade 17 st. ledare i verksamheten. Under hösten 
deltog 117 barn i simskolan och vi hade 21 st. ledare i verksamheten. Antalet barn i simskolan har 
ökat något sedan 2021. Siffrorna är dock missvisande att jämföra om man bara tittar på antalet, då 
även nivåerna Hajen och Teknik finns med i 2021´s sammanställning.

Sista gången varje termin avslutar vi med diplom och märketsutdelning. 

En förhoppning vi har är att åter ska kunna köra utbildning tex HLR, simutbildning, ledarträffar där 
vi delger varandra övningar och tips.

Den stora utmaningen är fortsatt att få ihop ett fungerande schema, och rekrytera ledare till 
grupperna före anmälningarnas start samt att ge ledarna möjlighet till utbildning.

Stort tack till alla, som hjälpt till och engagerat sig i Simskoleverksamheten.

Simskolekommittén  / Jenny Erhardsson och Maria Dersjö
Kontakt i styrelsen / Maria Dersjö
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Tekniksimkommittén
Våreterminen 2022 fanns tre grupper i Tekniksim. Teknik Guld, Teknik Silver och Teknik Brons. 
Under hösten 2022 bestod Tekniksim av Teknik Guld och Teknik Silver. Under december startades 
Hajen upp. Hajen ingår i Tekniksim. Tekniksim har 2 träningstillfällen i veckan och följer samma 
termin som tävlingssimgrupperna.

Efter pandemin har vi kommit i gång med Tekniksim och vi har åter normal 
träningsnivå.Verksamheten för Teknik Silver har under 2022 varit förlagd till söndag och onsdag 
och för Teknik Guld måndagar och onsdagar. Under 2022 har barnens ålder varit mellan 7 och 14 år
i verksamheten. Simmarna i Tekniksim deltar i simtävlingen Utmanaren samt KM. Vi har även haft 
en del simmare ute på större tävlingar.Vi genomförde uppsim, för nya barn som ville prova på 
simning på Tekniknivån, vilket gav några nya deltagare. Teknikgrupperna har under året tränat en 
del pass tillsammans och har även haft andra aktiviteter tillsammans för att främja gemenskap och 
sammanhållning i grupperna.

Tekniksimkommittén och kontakt i styrelsen / Åsa Clettborn

Parasimkommittén
Detta år har gruppen ökat från 6 till 8 simmare. Vi har deltagit på utmanaren och KM där vi hade 
många fina prestationer. Utöver arrangemang vi deltagit på har alla simmare i gruppen utvecklats 
utifrån sina förkunskaper under detta året. Under hösten meddelade ledarna att de ska sluta efter jul.
Inför vårterminen 2023 läggs gruppen på is och styrelsen letar efter en tränare eller alternativa 
lösningar, med förhoppning att starta upp hösten 2023.

Parasimkommittén / Petra Johansson och Ludvig Nyrén
Kontakt i styrelsen /  Petra Johansson

Motionsimskommittén
Vattengymnastik
Två ledare som har tre grupper sammanlagt i veckan. Det är mellan 8-18 deltagare i varje grupp. 
Sammanlagt 24 anmälda. Vattenmotionen pågår 12 veckor under varje termin så sammanlagt 24 
veckor under året.

Masterssim 

Under 2022 har Tim Skoogh varit med som tränare i vår Mastersgrupp. Terminerna har löpt på
januari-maj och september till december. Under hösten har simmare från Arvika SS anslutit sig till
gruppen vilket har bidragit till en trevlig grupp. De från Arvika SS kommer även att fortsätta under
2023 hos  oss  medan deras  simhall  renoveras.  Inget  Master  SM detta  år  pga  en  skada  för  vår
simmare.

Motionskommittén / Christina Kihlberg och Malin Borén

Kontakt i styrelsen / Christina Kihlberg
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Arrangemangskommittén

Arrangemangskommitténs uppgift är att organisera och genomföra tävlingar och arrangemang i 
klubbens regi. I kommittén ingick Malin Borén, Gordon Holm och Petra Johansson. 

Efter några år av pandemi och Covid-19, så kunde vi äntligen börja ha våra utmanartävlingar igen.

Arrangemang 2022
2 april Utmanaren 66
15 maj Utmanaren 67
19 november Utmanaren 2.0
11 december KM och Utmanare 69 (25 m)

Utmanaren
Våra utmanartävlingar har fortsatt att vara populära och fungerar som en lättsam introduktion till 
tävlingssimning samt som upplärning av nya funktionärer. Under 2022 kunde vi äntligen börja 
arrangera igen. Under 2022 har vi arrangerat KM och 4st Utmanare. Gruppen har påbörjat ett 
projekt med en Utmanargrupp, i denna grupp ingår Säffle SS, Grums SS, Deje SS och Åmål SS. 
Dessa simklubbar står som värd för varsin Utmanare i resp. hemmabassäng och tar sina egna 
kostnader. Dessa Utmanare arrangeras en gång per termin av gruppen som har ett rullande schema 
som arrangör, Säffle var först ut att arrangera 2 april och vi hade 140 starter sammanlagt. Det är 
kostnadsfritt för klubbarna att vara med. Syftet är att få en uppgång med tävlingssimmare i de yngre
åldrarna och ta del av gemenskapen som arrangemangen bidrar med. Vi utbildar under tiden även 
funktionärer samt blir bättre på att arrangera event.

Utmanaren 2.0
Arrangörsgruppen i Säffle SS tyckte att en Utmanare per termin var för lite, baserat på att vi har 
sedan en längre tid tillbaka haft fyra Utmanare per år. Vi kom på idén att göra en 
inbjudningsutmanare. Den 19 november så bjöd vi in klubbar från Mellerud, Åmål, Grums, Deje till
vår första Utmanare 2.0. Vi hade 190 starter. Ett uppskattat event som vi kommer att ta med oss 
varje år.

KM med Utmanare 69
Efter ett år med svårigheter att hitta tävlingar så deltog både Åmåls SS och Grums SS på vårt KM 
och Utmanaren. Antal tävlingssimmare i vår klubb har sjunkit, så det var ett välkommet besök.

Utbildningar
Under 2022, deltog Malin Borén i Wingrodans kurser för att kunna använda programmet för 
Utmanaren, även Gundula Forsaeus deltog på en del av kursen.

Tävlingar 2023
Vi kommer att arrangera för första gången vår Nataris 50 m. Vi har också tackat JA till att vara 
medarrangör för PARA-SM i oktober. Utöver detta så planeras det Utmanare 2.0 den 16 april. Det 
tillkommer troligen någon mer Utmanare samt KM.

Vi vill tacka alla funktionärer som har ställt upp vi våra Utmanartävlingar.

Arrangemangskommittén / Malin Borén
Kontakt i styrelsen / Malin Borén
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Slutord
Under 2022 har verksamheten i Säffle Simsällskap äntligen kunnat återgå till det normala. Stort 
fokus har lagts på att återstarta och få igång full verksamhet inom föreningens alla delar. Föreningen
har under året haft full verksamhet i Simskolan, Tekniksim, Parasim och Motionskommittén. Det är 
mycket glädjande att vi nu kan se att deltagarantalet bland barn och ungdomar stiger och att det 
fortsatt är ett stort intresse av att delta i föreningens simskoleverksamhet. Just 
simskoleverksamheten är också grunden till att få simmare som sedan vill fortsätta genom 
teknikgrupperna för att slutligen ta steget upp i tävlingsverksamheten.

Tävlingsverksamheten är nu inne i en generationsväxling där de äldre simmarna trappar ner på sin 
tävlingsverksamhet. Förhoppningen är att de som nu tränar i teknikgrupper under de kommande 
åren kan ta klivet upp i våra tävlingsgrupper.

Föreningen har även fört en aktiv dialog med kommunen kring våra möjligheter att arrangera 
tävlingar i Säffle Simhall. Detta har resulterat i att det nu ser ljusare ut och under kommande 
verksamhetsår planerar föreningen att genomföra två stycken större arrangemang. En tävling under 
våren samt en mästerskapstävling under hösten. För att detta ska bli verklighet krävs funktionärer 
och god uppslutning från föreningen medlemmar.

Det är också mycket glädjande att vi under hela 2022 haft en grupp inom parasimning. Det har varit
en uppskattat del av vår verksamhet. Under 2023 kommer denna verksamhet att ta en paus, men 
förhoppningsvis kan den återkomma längre fram då det finns en efterfrågan för denna typ av 
grupper.

Slutligen vill vi rikta ett stort tack till alla engagerade ledare i föreningen som på ett inspirerande 
och motiverande sätt tränar barn och ungdomar till att bli bra simmare.

Styrelsen i Säffle Simsällskap:

Tomas Locken, Malin Borén, Åsa Clettborn, Daniel Stolpe, Maria Dersjö, 

Christina Kihlberg, Petra Johansson, Ellinor Sundfäldt
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Balansräkning 2022
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Resultaträkning 2022
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Verksamhetsplan 2023

Simkommittén

Målet med simkommittén(SK) är att få till en vetskap om de grupper som simmar och att få 
tävlingsgrupperna att fungera. I SK ingår tränarna i tävlingsgrupperna.

Parasimkommittén 

Vårt mål är att återuppta vår verksamhet och erbjuda möjlighet till simträning för ungdomar med 
funktionsvariationer. Säffle SS skall vara till för alla som är intresserade av att träna simning 
regelbundet och förbättra sin simteknik.

Tekniksimkommittén

Vi ska sträva efter att göra Tekniksim mer populärt och engagera barnens föräldrar i verksamheten.

Simskolekommittén 

Verksamheten ska utgöra Säffle SS breddverksamhet för barn och ungdomar. Barnen ska lära sig 
simma med glädje under ledning av kunniga ledare. Ledare ska få möjlighet till utbildning. Vi vill 
också engagera barnens föräldrar i föreningens verksamhet. Vårt mål är att ständigt växa för att ge 
så många barn som möjligt chansen att lära sig simma för att lägga en grund för livslång aktivitet i 
vatten. 

Motionskommittén 

Vattengympa, crawlkurs och masters ska marknadsföras i syftet att öka antalet deltagare. 
Vuxensimskola skall om möjligt återupptas. Vårt mål är att även kunna erbjuda träningsgrupper för 
yngre i riktlinje med Svenska Simförbundets strategi 2025, där ungdomar ska kunna erbjudas 
simträning som kanske i dagsläget inte vill simtävla.

Arrangemangskommittén  

Att i samråd med simkommittén och styrelsen ansvara för och genomföra tävlingar och 
arrangemang i klubbens regi om det finns ekonomiska förutsättningar. Målet är att arrangera vår 
egen 50 m tävling(Nataris 50 m) samt en 25 m tävling. Denna kan vara en tävling som 
medarrangeras tillsammans med Svenska Simförbundet/Mellansvenska Simförbundet. Även 
Utmanartävling samt KM kommer att arrangeras. Vårt mål är att utbilda funktionärer till dessa 
tävlingar, minst 1 förälder per familj för de ungdomar vi har i vår verksamhet med träning 2-6 
gånger i veckan.  Vi kommer kontinuerligt att anordna utbildningar för att bibehålla och öka vår 
nivå på funktionärsstab.

Styrelsen

Styrelsens mål är att samordna och koordinera all verksamhet inom klubben på ett trevligt sätt så att
alla känner sig välkomna. Fortsatt arbete måste läggas ned för att skapa sådana resurser att den 
idrottsliga verksamheten inte behöver begränsas. Styrelsen skall aktivt bevaka klubbens intressen i 
simhallen.
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Budget Säffle SS 2023
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