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Ordförande har ordet
Kära medlemmar, tiden går fort när man har roligt. Det är redan dags att summera det gångna året
och vilket händelserikt 2019 vi har haft. Våra tävlande simmare har bjudit på många spännande
ögonblick i simbassänger runt om i landet och även många personliga rekord på hemmatävlingarna
i vår nya simhall. Tävlingsgrupperna fortsätter att öka i medlemsantal och även breddverksamheten
med medleygrupperna har ökat kraftigt. Bland våra yngsta medlemmar har vi fler barn än tidigare som
under året lärt sig att ta sina första simtag, en livsviktig och livslång kunskap. Simskolan fortsätter att
öka med sin positiva tillväxt av antalet barn i simskola. Verksamheten som helhet fortsätter att öka till
medlemsantal och har därför även utökats med flera simgrupper under det gångna året, enormt roligt
och nödvändigt för föreningens utveckling.
Under året har styrelsen jobbat vidare tillsammans med föreningens tre huvudtränare, Tanya Stenling,
Kevin Lai och Sophie Lai för att utveckla föreningen. Alla tre är mycket meriterade och utför ett
fantastiskt arbete i vår förening. Tillsammans utgör de ett otroligt starkt team.
Styrelsen har också jobbat vidare med att omforma organisationen för att få en mer dynamisk
organisation med mindre personberoende på plats tillsammans med föreningens tre huvudtränare.
I vår nya organisation jobbar tränarna i team med igenkänning för simmarna från en nivå till nästa.
Styrelsen har även tillsammans med tränarna under det gångna året utarbetat ett årshjul för att lättare
kunna planera föreningens alla aktiviteter och åtaganden månadsvis under året.
Vidare har det fortsatta arbetet med att stabilisera ekonomin i föreningen och göra den mer
transparent för er medlemmar fortsatt. Det är ett nödvändigt arbete för att skapa förutsättningar för en
förening i utveckling med tillväxt och fortsatta simframgångar.
Jag vill passa på att tacka mina kollegor i styrelsen. Ni har gjort ett fantastiskt jobb under ett intensivt
och roligt år. Tack för all tid och engagemang ni lagt ned!
Jag riktar också ett tack för det gångna året till våra anställda, ledare, funktionärer, ideellt arbetande
föräldrar, anhöriga och simmare. Tillsammans bygger vi en stark förening med goda förutsättningar för
våra barn, ungdomar och elitsatsande simmare.
Ni som inte engagerat er – gör det, alla insatser gör skillnad! Det finns flera olika områden inom
föreningen att engagera sig i: styrelsearbete, tävlingssektionen, marknadssektionen,
föräldrasektionen, tävlingsfunktionärer samt sponsorer och samarbetspartners, för att nämna några av
områdena.
Jag vill avsluta med att tacka de sponsorer och samarbetspartners vi har och har haft under året.
Ni gör skillnad för vår verksamhet!
Ralph Sjödin
Ordförande
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Styrelsens sammansättning 2019
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Adjungerad ledamot
Adjungerad ledamot

Ralph Sjödin
Vakant
Helene Ekbladh
Maria Ericsson
Amanda Eriksson
Sten Berglund
Patric Hedlund
Rolf Tegeback

Sammanträden 2019
2019-01-08
2019-01-22
2019-02-12
2019-03-12
2019-04-09
2019-05-14
2019-06-11
2019-07-02
2019-08-13
2019-09-10
2019-10-08
2019-11-07
2019-12-10

Styrelsemöte nr 1 2019
Styrelsemöte nr 2 2019
Styrelsemöte nr 3 2019
Styrelsemöte nr 4 2019
Styrelsemöte nr 5 2019
Styrelsemöte nr 6 2019
Styrelsemöte nr 7 2019
Styrelsemöte nr 8 2019
Styrelsemöte nr 9 2019
Styrelsemöte nr 10 2019
Styrelsemöte nr 11 2019
Styrelsemöte nr 12 2019
Styrelsemöte nr 13 2019

Därutöver ett flertal extra möten.

Valberedningen
2019 års valberedning har bestått av Martin Holmvall, Johan Sagmo och Mats Ingelström. Tidigare
representant för valberedningen Anna-Lena Burström har varit mentor för den sittande valberedningen.

Revisor
Revisor för verksamhetsåret 2019 har varit Stefan Sahlin, Plus Revision i Hälsingland AB.

Anställda
2019 var första året med ny stark organisationstrio, bestående av tre heltidsanställda;
Tanya Stenling, Kevin Lai och Sophie Lai. Tillkommer gör också ca 35 timanställda.

Kansliet
Föreningens kansli har under större delen av verksamhetsåret legat i den nya simarenan. Därtill har
förrådslokaler och konferensrum nyttjats i Idrottens Hus Gärdehov.
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Ekonomisk redovisning för Sundsvalls Simsällskap 2019
2019 har varit ett år då fokus legat på att utveckla och bredda verksamheten, förenkla administrationen
och öka medvetenheten gällande föreningens ekonomi.
Under året har våra heltidsanställda tränare arbetat hårt med att utveckla verksamhetens olika grenar
och forma organisationen efter Svensk Simidrotts målbild ”Från triangel till rektangel” som har till syfte
att bredda verksamheten och få fler att simma längre. Genom deras idoga arbete har vi under året
kunnat skönja en mycket positiv utveckling med ökad efterfrågan på platser i simskoleverksamheten
och en stadigt ökande andel simmande barn och ungdomar som flyttar vidare upp i teknik- och
tävlingsverksamheten. Att verksamheten breddats genom en utökning av tränaverksamheten har också
bidragit till att ett flertal simmare som tidigare gjort paus från simmandet nu återigen börjat
träningssimma igen och vi har kunnat erbjuda träningsverksamhet för simmare som är mindre
intresserade av att tävla men fortsatt tycker att simning är skoj som motionsidrott!
Vi känner en stark tro på framtiden mycket på grund av den trygghet vi känner i våra anställda, vilkas
enastående engagemang är oerhört viktigt för klubbens kontinuitet och utveckling. Från ett minskande
antal simmare i tränings- och tävlingsgrupperna under de senaste åren ser vi nu att vi ökar antalet
simmare i alla våra verksamhetsgrenar. Fler simmar längre och fler flyttar med till nästa grupp. Det är
roligt för oss som förening, men också viktigt för att vi ska kunna fortsätta hålla en stabil ekonomi. Att vi
nu också har samtliga träningar i en och samma bassäng, den fantastiskt fina simhallen på Himlabadet,
ger ett lugn och en kontinuitet i träningen som bidrar till att behålla och locka fler simmare.
Vi är en stor förening, med nära 1000 medlemmar och många medlemmar ger många månatliga
transaktioner. Arbetet med att underlätta kassörsuppdraget och minska manuella moment har fortsatt
under året. Att våra medlemmar betalar med kort vid alla bokningar är ett sätt att förenkla ekonomisk
administration.
Den frivilliga försäljningen har legat kvar som tidigare år. Medlemmarna har fortfarande haft möjlighet att
sälja men fått en större del av vinsten själva, och föreningen har fått en mindre del. En extra försäljning
genomfördes i grupperna SumSim och Mästerskap, under hösten 2019, inför deras utlandsläger i USA
under våren 2020, till vilket dessa extra försäljningsintäkter samlades in.
Under året har vi bland annat investerat i utrustning nödvändig för våra simmares träning såsom
ryggsimsstarter och utrustning klubben måste ha för att kunna genomföra simtävlingar. Våra
hemmatävlingar är en mycket viktig inkomstkälla för föreningen. Fortsatt på önskelistan framåt står fler
funktionärer där behovet är stort inför 2021 då vi har många tävlingar som genomförs på hemmaplan.
Passa på att boka in er på närmaste funktionärsutbildning, ni som ännu inte hunnit med!
Med facit i hand ser vi att resultatet för 2019 fortfarande är något negativt. Inget som är någon fara på
sikt utan beror i huvudsak på ökade personalkostnader i kombination med lägre intäkter från bidrag.
Många bidrag är under översyn och vi kommer sannolikt att behöva söka fler bidrag för att nå de nivåer
vi behöver i verksamheten framåt. Det kräver mer resurser i marknadssektionen med fler engagerade
personer som vill ta sig an uppgiften att söka sponsring och bidrag. Välkommen att höra av dig till
styrelsen om du känner att du kan bidra med idéer, kunskaper och erfarenhet i dessa frågor.
Vi har ökat kostnadsmedvetenheten i verksamheten under året men kommer sannolikt också att behöva
se över simmarnas egenavgifter, som släpar efter något utifrån de allmänna kostnadsökningarna i
samhället.
Sammantaget ser vi mycket positivt på framtiden när vi blickar framåt mot 2021 som kommer att bjuda
på många spännande och händelserika evenemang där Sundsvalls Simsällskap inte minst får tillfälle att
fira stort födelsedagskalas – 150 år ung!
Styrelsen
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Årsmötet 2019
Utdrag från årsmötesprotokollet för 2019 enligt nedan:
Sundsvalls Simsällskaps årsmöte 2019
Tid:
Tisdagen den 19/3 2019 kl. 18.30
Plats:
Konferensen Himlabadet
Protokollförare:
Amanda Eriksson
1 Årsmötets öppnande
Ordföranden Malin Norlander hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2 Förslag till årsmötesfunktionärer
a) Till ordförande för årsmötet valdes Pia Lindberg.
b) Till sekreterare för årsmötet valdes Amanda Eriksson.
c) Till justerare för årsmötet valdes Helene Ekbladh och Anders Ekengren.
d) Till rösträknare valdes Helene Ekbladh och Anders Ekengren.
3 Fastställande av röstlängd för mötet
Antalet röstberättigade medlemmar räknades och antecknade sig på cirkulerande lista varefter mötet beslutade att fastställa
röstlängden.
4 Mötets behörighet
Mötet beslutade att årsmötet utlysts i behörig ordning.
5 Föredragningslistans fastställande/godkännande
Förslag till dagordning presenterades och godkändes utan ändringar.
6 Verksamhetsberättelsen
Verksamhetsberättelsen gicks igenom av mötesordförande Pia Lindberg.
Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen för det gångna året.
7 Ekonomiska berättelsen
Den ekonomiska berättelsen presenterades av kassör Maria Ericsson.
Årsmötet godkände den ekonomiska berättelsen.
8 Revisionsberättelsen
Pia Lindberg gick igenom revisionsberättelsen.
Årsmötet godkände revisionsberättelsen.
9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för året 2018.
10 Motioner
Motion om utveckling av föreningens logotyp lades fram. Årsmötet gav styrelsen uppdrag att gå vidare med att förnya befintlig
logotyp för föreningen. Arbete pågår och ny logotyp ska tas fram under 2020 för att vara klar till föreningens
150-årsjubileum 2021.
11 Val av styrelse
Pia Lindberg redogjorde för valberedningens förslag.
Ordförande: Ralph Sjödin för en tid av 1 år.
Omval av ledamot Maria Ericsson för en tid av 1 år
Nyval av ledamot för en tid av 1 år: Sten Berglund
Fyllnadsval för ledamot Ralph Sjödin för en tid av 1 år: Helene Ekbladh
Fyllnadsval för ledamot Josefina Lockner Engström för en tid av 1 år: Niclas Olofsson
Ledamot Amanda Eriksson, har ett år kvar på sin mandatperiod och föreslås kvarstå.
Årsmötet valde styrelse enligt valberedningens förslag. Vald styrelse innebär en vakans.
12 Val av revisor
Årsmötet valde Stefan Sahlin, Plus Revision i Hälsingland AB, som revisor på ett år.
13 Val av valberedning
Avgående ledamöter är Anna-Lena Burström, Maria Lindkvist och Kristina Pettersson.
Föreslag till ny valberedning är Martin Holmvall, Johan Sagmo och Mats Ingelsson.
Årsmötet valde dessa för en tid av två år.
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14 Utmärkelser
Delfinstipendiater 2018:
•
•

Wilma Persson
Joel Berglund

Följande personer avtackades:
•
•
•
•
•

Malin Norlander, ordförande i styrelsen
Anders Ekengren, adjungerad i styrelsen under året
Anna-Lena Burström, valberedningen
Maria Lindkvist, valberedningen
Kristina Pettersson, valberedningen

15 Fortsatta verksamheten
Maria Ericsson gick igenom vad styrelsen jobbar med och vad de ser ska hända under kommande år.
Detta sammanfattades i följande punkter:
•
•
•
•
•

Ambitionen för 2019 är nollresultat.
Fortsatt kostnadsmedvetenhet.
Ökat ideellt engagemang.
En förening för alla, jobba med både bredd och elit
Projekt Simning för alla, inkludera parasimning i våra tävlingar.

•

Behov av utrustning, stora investeringar kan komma att behöva göras.

16 Övrigt
Inga övriga punkter.
17 Mötet avslutas
Pia Lindberg förklarade mötet avslutat och tackade årsmötesdeltagarna för visat intresse.

Medlemmar
Män
Kvinnor

2019
454
512

2018
444
511

2017
521
581

2016
661
691

2015
737
681

2014
646
645

2013
629
647

2012
567
612

2011
528
582

Summa

966

955

1132

1352

1418

1291

1276

1179

1110

Medlems- och träningsavgifter 2019
Träningsavgifter:

Vår

Höst

Simskola Himlabadet
Alnöbadet
Sommarsimskola
Medley 7-9 år
Medley 10-12 år
Utmanaren
Simiaden
Sumsim
Mästerskap
UGP
TG-gruppen
Masters

1495kr/15 ggr
1495kr/15 ggr
995 kr/10 ggr
1000 kr/termin
1000 kr/termin
2000kr/termin
2500 kr/termin
3000 kr/termin
3500 kr/ termin
2000 kr/termin
850 kr/termin
1050kr/termin

1495 kr/15ggrSimskola
1495 kr/15ggr
1750/termin
1750/termin

850 kr/termin

Medlemsavgiften 2019 var 150 kr
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Simverksamheten
Simskoleverksamheten
Under verksamhetsåret 2019 har Sundsvalls Simsällskap bedrivit simkunnighet på Himlabadet samt
Alnöbadet. Vi har fortsatt med två terminssystem vilket har mottagits väl och uppskattats av
medlemmarna. Under 2019 hade vi en heltidsanställd Simkunnighetsansvarig – Sophie Lai samt 23
arvoderade ledare under simkunnighetens verksamhet.
Under 2019 fortlöpte utbildningar för de allra flesta ledare på den individuella utvecklingsstegen. Utöver
de interna utbildningarna erbjöds ledarna utbildning i HLR, SISUs Grundtränarutbildning samt
Simidrottsledare från Svenska Simförbundet.
Vi ser en mycket positiv trend i vår simskola där efterfrågan är stor på våra simkunnighetsutbildningar
och vi kan se en stadig ökning av andelen simmande barn.
Simskoleelever
Vårtermin
Sommartermin
Hösttermin

448 barn (389 st våren 2018)
207 barn (293 st sommaren 2018)
480 barn (431 st hösten 2018)

+ 15%
- 30%
+ 11%

Teknikverksamheten
Inom Simkunnighet Teknik ryms grupperna Medley 7-9 år och Medley 10-12 år. Vi har sett ett ökat
intresse om att vilja fortsätta simma efter Hajen (simskolan). Målsättningen med medleyn är att klara
simkunnigheten och att få barnen att stanna kvar i föreningen, antingen i tävla- eller i
tränaverksamheten. För Medleygrupperna har vi under hösten 2019 ökat antalet träningar från 1 tillfälle
i veckan till 2 tillfällen.
Som avslutning för Medleygrupperna har vi under året erbjudit lek på Äventyret Himlabadet med lunch.
Det har varit otroligt uppskattat både av simmarna i Medley och av deras föräldrar.
Ansvarig för verksamheten i Simkunnighet Teknik är Tanya Stenling. Simkunnighet Teknik har
dessutom 5 stycken timanställda.
Vi vill naturligtvis att så många som möjligt ska fortsätta vidare för att stärka föreningens bredd. Det ska
vara roligt att simma och att vi gör det Tillsammans i Sundsvalls simsällskap. Stort fokus ligger här på
att se över hur breddverksamheten kan fortsätta att utvecklas starkt. Vi arbetar enligt parollen
Tillsammans i Sundsvalls Simsällskap.

Tränaverksamheten
Under året har vi utvecklat en ny gren inom föreningen. Det fanns ett behov och en efterfrågan om att få
träna utan att tävla. Vi lyssnade på våra medlemmar och under hösten 2019 skapade vi en ny ”gren”
och 2 stycken pilotgrupper, UG(P)-gruppen och TG-gruppen. Målsättningen är att alla ska ha möjlighet
att fortsätta simma utifrån sina förutsättningar. De aktiva får erbjudande om att tävla på
inbjudningstävlingar i närområdet om de är nyfikna.
Ansvarig för verksamheten i Simkunnighet Träna är Tanya Stenling. Tränaverksamheten har dessutom
3 stycken timanställda.
Stort fokus ligger här på att se över hur Tränaverksamheten kan fortsätta att utvecklas.
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Tävlaverksamheten
2019 var ett starkt år för våra tävlingsgrupper. Vi fortsätter höja nivån och utmanar oss själva, vilket
resulterat i en fantastisk utveckling hos våra simmare. I Tävlaverksamheten är Kevin Lai huvudansvarig
och tränare är Sophie Lai samt Tanya Stenling. Dessutom finns 2 timanställda i verksamheten.
SM/JSM Malmö
Till sommarens SM/JSM i Malmö skickade SSS 4 simmare för att tävla i 3 lagkapper. Joel Berglund och
Albin Hedlund deltog dessutom i enskilda lopp. Det var en bra inlärningsupplevelse för de yngre
pojkarna.
SumSim Norrköping
Albin Hedlund, Joel Berglund, Jonathan Nilsson och Jason Walterstad kvalificerade sig till SumSim i
Norrköping under sommaren. Joel placerade sig som fyra i 400 frisim och 800 frisim.
SumSim Reg Sundsvall
Höstens SumSim Reg som vi arrangerade i Sundsvall var en stor framgång, med många betydande
personbästa och utmärkt laganda under hela arrangemanget.
SumSim Umeå
Vi hade sex simmare som kvalificerade sig för höstens SumSim i Umeå: Melker Rosengren, Jason
Walterstad, Albin Hedlund, Jonathan Nilsson, Jakob Wassberg och Olivia Ericsson.
Nike Norlander deltog också, som andra alternativ för 100 ryggsim. Det var det första SumSim någonsin
för Melker och Olivia.
SM/JSM Eskilstuna
Vi skickade 7 simmare till SM/JSM i Eskilstuna: Joel Berglund, Johan Ekengren, Christopher Andrén,
Albin Hedlund, Melker Rosengren, Jakob Wassberg och Ebba Rosenquist. Många personbästa och
starka insatser. Ebba simmade i B-finalen i både 50 och 100 fjäril.

Masterssimning 2019
Masters i Sundsvalls Simsällskap är ett glatt gäng f d tävlingssimmare från 25 år och uppåt. Antalet
medlemmar ökar för varje år, och nytt för i år är en träningsgrupp för Pre-Masters, d v s simmare upp till
24 år.
Vi har haft tre träningstider i veckan under inomhussäsongen, måndag, onsdag samt söndag. Många av
oss simmar även öppet vatten under sommarsäsongen.
Under våren 2019 var vi 13 Masterssimmare som deltog på Masters SM i Eskilstuna med följande
sportsliga resultat:
– Individuella: Guld: 9 stycken, Silver: 3 stycken, Brons: 4 stycken
– 1 svenskt rekord 50m bröstsim (Rolf Tegeback)
– Lagkapp: 1 silver 4x50m frisim mix, 1 brons 4x50m medley mix
Under hösten har vi arbetat för att ta hem Masters SM till Sundsvall under jubileumsåret 2021, vilket
bekräftats inofficiellt. Den officiella tilldelningen av mästerskapet blir under årets Masters SM i slutet av
mars.
Vi har haft två uppstartsmöten med delar av styrelsen för att påbörja planeringen av detta spännande
arrangemang inför 2021.
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Tävlingssektionen
Tävlingssektionen är en viktig del av föreningens verksamhet. I sektionen planeras och arrangeras
föreningens egna tävlingar utifrån givna organisationsplaner.
Målet är att genomföra tävlingarna på ett för oss själva och gästande föreningars tillfredställande sätt.
Sammankallande under året har Patric Hedlund varit.
Under 2019 har vi genomfört fyra stycken egna tävlingsarrangemang.
– Sundsvall Open UGP2 26-27 januari i Himlabadets 24m bassäng
– Sundsvall Sim 25-26 maj i Himlabadets 50m bassäng
– Sundsvall Arena Cup 7-8 september i Himlabadets 50m bassäng
– Sum Sim reg 9-10 november i Himlabadets 25m bassäng
Stort tack till alla er som hjälpt till oss att möjliggöra och genomföra våra tävlingar med ett så gottresultat
under året. Vi har även under 2019 hjälpt andra arrangerande klubbar med att bemanna tidtagningsoch tävlingssekreterarfunktionen under tävlingar på andra orter.
Att anordna en simtävling kräver många arbetstimmar, ju fler vi är som hjälper till desto lättare och
roligare blir det. Vi uppmanar därför alla föräldrar att bidra med det man kan. Svara gärna på de
förfrågningar som kommer via mejl, eller ännu hellre:
Ta kontakt med tävlingssektionen redan idag.

Marknadssektionen
Marknadssektionen är den sektion som skall arbeta aktivt med att utveckla föreningens
marknadsrelationer och knyta värdefulla band med företag som ser ett värde i att stödja barn- och
ungdomsidrott genom sponsring. Under de senaste åren har denna sektion varit underbemannad men
ambitionen är att förstärka denna med fler aktiva marknadsförare från föreningen. Ta gärna kontakt med
styrelsen redan idag om du har idéer eller känner att du kan bidra med en arbetsinsats i
marknadssektionen.

Sponsorer och samarbetspartners
SCA Forest Products
Vi tackar SCA Forest Products för deras stöd till simskole- och träningsverksamheten.
Himlabadet
Vi tackar Himlabadet för ett fortsatt gott samarbete under året.
Arena - Waterproof Sports AB
Vi tackar Arena för ett fortsatt gott samarbete under året.
Scandic
Vi tackar Scandic för deras stöd till föreningen i dess helhet.
Tillsammans stärker vi varandras varumärken genom samarbeten vid evenemang och genom att hjälpa
varandra att synas. Scandic Sundsvall med hotellen Scandic City och Scandic Nord är en viktig partner
för kost och logi vid evenemang på hemmaplan och Scandic överlag, vid resor på annan ort.
SISU
Vi tackar SISU för stöd under året vid utbildning av tränare, simskoleledare och styrelsemedlemmar.
Savecore & Sundsvalls Eltekniska
Vi tackar SaveCore och Sundsvalls Eltekniska för stöd med utrustning och teknisk support vid våra
hemmatävlingar under året.
Tack alla övriga!
Vi tackar alla grensponsorer vid våra hemmatävlingar och enskilda sponsorer som deltagit vid våra
specialarrangemang såsom välgörenhetsevenemanget Swim of Hope.
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Föräldrasektionen
Under 2019 har föräldrasektionen varit delvis vilande och är nu återigen under uppbyggnad efter dialog
med tränarna om vad de önskar föräldrasektionens uppgift skall vara. Föräldrasektionen skall framöver
arbeta med att stärka de sociala banden i föreningen och fånga upp nya föräldrar i gemenskapen
genom att berätta hur föreningen fungerar i allmänhet och simning i synnerhet. Föräldrasektionen skall
även vara tränarna behjälpliga vid avslutningar och andra arrangemang, om behov finns av t ex att
baka, servera fika etc.

Övrigt under året
Ungdomsfesten
SSS ansvarade för garderob/klädinlämning även under årets Ungdomsfest på Himlabadet, som
återigen blev ett mycket uppskattat arrangemang av ungdomarna.
Swim of Hope
Under 2019 genomförde vi tillsammans med Barncancerfonden välgörenhetsevenemanget Swim of
Hope. Under 1 timme skulle våra simmare utmana sig själva och simma så många meter som möjligt.
Varje simmad meter sponsrades av externa sponsorer med valfritt belopp. Tillsammans simmade våra
simmare in sammanlagt ca 68 tkr, varav halva summan gick till Barncancerfonden och halva summan
gick till föreningen.
NIU
Sundsvalls gymnasium driver nationellt godkänt idrottsgymnasium (NIU) där även simning ingår.
Utbildningen är inne på sitt tredje år och föreningen har 8 simmare som går utbildningen fördelat på 4
elever i årskurs ett, 2 elever i årskurs två och 2 elever i årskurs tre. Programansvarig är Emma Wallin.
Svenska Simförbundet
Styrelsen och anställda upplever att dialogen med SSF fungerat mycket väl.
Mellannorrlands simförbund
Distriktets arbete består bland annat av att informera om och svara på övergripande frågor rörande
medlemsföreningars och övriga medlemsföreningars verksamhet inom det egna
distriktet/regionen, samordna tävlingskalender, sanktionera tävlingar, anordna utbildningar för simledare
och tävlingsfunktionärer.
Under året genomfördes ett mycket uppskattat läger för våra yngre simmare i distriktets regi i Njurunda.
Lägret för de äldre simmarna blev dessvärre inställt under året, men vi hoppas på ny satsning
kommande år. Sundsvalls Simsällskap representeras i MNSF av Sophie Lai och Malin Norlander.
Svensk Elitsimning – SES
SES har under året gjort ett gott arbete i sina försök att lyfta viktiga frågor.
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SUNDSVALLS SIMSÄLLSKAP
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SUNDSVALLS SIMSÄLLSKAP
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