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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 2018 vi haft. Våra tävlande simmare har bjudit på många spännande ögonblick
i simbassänger runt om i landet och 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.
Den negativa trenden för simskolan har vänt och vi har nu en positiv tillväxt av antalet barn i simskola.
Enormt roligt och nödvändigt för föreningens ekonomi. Terminssystemet har ändrats från tre perioder
till två perioder – vår och höst. En lyckad ändring som gör att vi får mer kontinuitet i undervisningen.
I slutet av året fick vi äntligen komma in i vår nya simhall, så efterlängtat av både simmare och föräldrar.
Under året har styrelsen anställt två nya tränare, Kevin Lai och Sophie Lai. Båda är mycket meriterade
och ett fantastiskt tillskott till vår förening. Tillsammans med Tanya Stenling utgör dom ett otroligt
starkt team.
Styrelsen har också jobbat med att omforma organisationen för att få en mer dynamisk organisation
med mindre personberoende på plats. Den nya organisationen har i stället för en chefstränare, en
verksamhetsansvarig och tre huvudansvariga för våra tre sektioner; Simskola, Teknik och Tävla. I vår nya
organisation jobbar tränarna i team med igenkänning för simmarna från en nivå till nästa.
Vidare har arbetet med att stabilisera ekonomin 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. Som ett led i det arbetet har vi under året justerat träningsavgifterna och
tagit bort försäljningskraven.
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, sponsorer och samarbetspartners,
tävlingsfunktionärer och föräldragruppen för att nämna några av områdena.
Jag vill avsluta med att tacka de samarbetspartners vi har och har haft under året. Ni gör skillnad för
vår verksamhet!
Malin Norlander
Ordförande
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STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 2018
Ordförande		
Malin Norlander
Vice ordförande
Helene Ekbladh
Kassör		
Maria Ericsson
Sekreterare		
Amanda Eriksson
Ledamöter		 Ralph Sjödin
			Niclas Olofsson
Adjungerad ledamot Anders Ekengren
SAMMANTRÄDEN 2018
2018-01-09
Styrelsemöte nr 1 2018
2018-02-13
Styrelsemöte nr 2 2018
2018-03-13
Styrelsemöte nr 3 2018
2018-04-04
Styrelsemöte nr 4 2018
2018-05-03
Styrelsemöte nr 5 2018
2018-05-15
Styrelsemöte nr 6 2018
2018-06-08
Styrelsemöte nr 7 2018
2018-06-13
Styrelsemöte nr 8 2018
2018-07-10
Styrelsemöte nr 9 2018
2018-08-14
Styrelsemöte nr 10 2018
2018-09-04
Styrelsemöte nr 11 2018
2018-10-02
Styrelsemöte nr 12 2018
2018-11-06
Styrelsemöte nr 13 2018
2018-12-04
Styrelsemöte nr 14 2018
2018-12-11
Styrelsemöte nr 15 2018
Därutöver ett flertal extra möten.
VALBEREDNINGEN
2018 års valberedning har bestått av Anna-Lena Burström, sammankallande, Kristina Pettersson
och Maria Lindkvist.
REVISOR
Revisor för verksamhetsåret 2018 har varit Stefan Sahlin, Plus Revision i Hälsingland AB.
ANSTÄLLDA
Tanya Stenling har under stora delar av året varit föreningens enda heltidsanställda, ett tungt lass att
dra men som hon löst med den äran. Till hjälp har föreningen haft Emma Wallin på fler timmar än
tidigare. Ideellt har även föräldrarna Anders Ekengren och Maria Ericsson under hösten hjälpt till med
träningarna i vissa grupper. I november kom äntligen de nya tränarna Kevin Lai och Sophie Lai. Nu har
föreningen tre heltidsanställda, Tanya Stenling, Kevin Lai och Sophie Lai. Tillkommer gör också ett
40-tal timanställda, främst i simskolan.
KANSLIET
Föreningens kansli har legat i Idrottens hus i Gärde. Men i och med att simhallen nu är klar är kansliet
flyttat dit.
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EKONOMISK REDOVISNING FÖR SUNDSVALLS SIMSÄLLSKAP 2018
2018 har varit ett år då fokus legat på att förenkla administrationen internt och försöka öka transparensen gällande föreningens ekonomi.
Vi är en stor förening, nära 1000 medlemmar, och många medlemmar ger många månatliga transaktioner. Arbetet med att underlätta kassörsuppdraget och minska många manuella moment har fortsatt under året. Att våra medlemmar direktbetalar via kort vid alla bokningar är ett sätt att förenkla i
vardagen.
Under året har vi frångått kravet med försäljning och höjt träningsavgifterna i motsvarande grad mot
vad försäljningstillfällena brukar inbringa. Medlemmarna har fortfarande haft möjlighet att sälja men
fått en större del av vinsten själva i stället, och föreningen har fått en mindre del.
Vi ser positivt på föreningens framtid. Från ett minskande antal simmare i tränings- och tävlingsgrupperna under början på året ser vi att de ökat igen under hösten. 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. Vi tror också att när vi nu har samtliga träningar i en och samma bassäng, den nya,
fantastiskt fina simhallen på Himlabadet, ger det ett lugn och en kontinuitet i träningen som bidrar till
att behålla och locka fler simmare. Vi har dessutom en stor trygghet i våra anställda, vilkas enastående
engagemang är oerhört viktigt för klubbens kontinuitet.
Samma utveckling ser vi i simskolan, under hösten och framförallt våren som vi är i nu har antalet barn
i simskola ökat igen. Vi har också ändrat upplägget i simskolan och gått från ett treterminssystem till
två terminer, vår och höst. I stället för att betala 995 kr för 10 tillfällen kostar nu simskolan 1400 kr för 15
ggr. Något som föreningen endast fått positiva reaktioner på.
Med facit i hand ser vi att resultatet för 2018 är något negativt. Inget som vi ser någon fara i på sikt
utan något som beror på att färre simmade under framförallt vårterminen än vad vi budgeterat med. Vi
ser att det är ett tillfälligt tapp och tror, som redan sagts, positivt om framtiden.
Som en del i vår tro på framtiden har vi under året bland annat investerat i utrustning nödvändig för
våra simmares träning såsom ryggsimsstarter och utrustning klubben måste ha för att kunna genomföra simtävlingar såsom simlinor.
Styrelsen
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ÅRSMÖTET
Utdrag från årsmötesprotokollet för 2018 enligt nedan:
Sundsvalls Simsällskaps årsmöte
Tid: tisdagen den 20/3 2018 kl. 19:00
Plats: Idrottens hus, Gärdehov
Protokollförare: Ingela Lundén
Närvarande: Ca 30 medlemmar
1 Årsmötets öppnande Ordföranden Patric Hedlund 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 Ingela Lundén.
c) Till justerare för årsmötet valdes Helene Ekbladh och Maria Ericsson.
d) Till rösträknare valdes Helene Ekbladh och Maria Ericsson.
3 Fastställande av röstlängd för mötet Antalet röstberättigade medlemmar räknades och antecknades av Anna-Lena Burström. 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. Inga frågor fanns.
Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen för det gångna året.
7 Ekonomiska berättelsen Den ekonomiska berättelsen presenterades av mötesordförande Pia Lindberg. Frågor om klubbens ekonomi besvarades av styrelsens medlemmar. 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 2017.
10 Motioner Ingen motion har inkommit.
11 Val av styrelse Pia Lindberg redogjorde för valberedningens förslag. Avgående ledamöter är ordförande Patric Hedlund,
samt Ingela Lundén, Nicklas Ericsson och Göran Nilsson. Samtliga har avböjt omval.
Valberedningen föreslår Malin Norlander till ordförande för en tid av ett år. Kvarstående ledamot är Helene Ekbladh för en
tid av ett år.
Valberedningen föreslog nyval av Amanda Eriksson och Ralph Sjödin för en tid av två år. Valberedningen föreslog nyval av
Maria Ericsson för en tid av ett år. Valberedningen föreslog fyllnadsval av Josefina Engström Lockner och Niclas Olofsson för
en tid av ett år.
Till styrelse för 2018 valdes:
a) Ordförande: Malin Norlander på ett år.
b) Till ledamöter valdes Amanda Eriksson och Ralph Sjödin för en tid av två år.
c) Till ledamöter valdes Josefina Engström Lockner, Niclas Olofsson och Maria Ericsson
för en tid av ett år.
Sittande ledamot är Helene Ekbladh.
12 Val av revisor Årsmötet valde Stefan Sahlin, Plus Revision i Hälsingland AB, som revisor på ett år.
13 Val av valberedning Avgående ledamot är Anders Svedin. Han har avböjt omval.
Föreslagna ledamöter är Anna-Lena Burström, Maria Lindkvist och Kristina Pettersson.
Årsmötet valde Anna-Lena Burström, Maria Lindkvist och Kristina Pettersson för en tid av ett år.
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14 Utmärkelser
Delfinstipendiater 2018
•
Wilma Persson
•
Joel Berglund
Följande simmare som under året har vunnit medaljer på stora mästerskap uppvaktades:
•
•
•
•
•
•
•
•

Gloria Muzito
Joyce Muzito
Wilma Persson
Joel Berglund
Elise Öberg (ej närvarande)
Johannes Skagius
Melina Sundström (ej närvarande)
Nathalie Pettersson (ej närvarande)

Masters simmare:
•
Caroline Andersson Ekström
•
Anne Mannela (ej närvarande)
•
Jenny Sjöholm (ej närvarande)
•
Pernilla Lundström (ej närvarande)
•
Veronica Johansson (ej närvarande)
•
George Papp (ej närvarande)
•
Hannah Newsham (ej närvarande)
•
Patrik Newsham (ej närvarande)
•
John Iggström (ej närvarande)
•
Per Sundström (ej närvarande)
•
Rolf Tegeback (ej närvarande)
•
Stefan Andersson (ej närvarande)
•
Rickard Täpp (ej närvarande)
•
Eva Fjällid-Blomster (ej närvarande)
•
Veronica Wenner (ej närvarande)
•
Tommie Nilsson (ej närvarande)
•
Per Matsson (ej närvarande)
•
Helena Wallner (ej närvarande)
•
Pernilla Nilsson (ej närvarande)
Närvarande simmare uppvaktades.
Följande personer avtackades:
•
Patric Hedlund, ordförande i styrelsen
•
Ingela Lundén, styrelsen
•
Nicklas Ericsson, styrelsen
•
Göran Nilsson, styrelsen
•
Anders Swedin, valberedningen (Ej närvarande)
•
Maria Ericsson, redovisningsansvarig
15 Fortsatta verksamheten Maria Ericsson gick igenom de ekonomiska förändringarna som gjorts under året. Samtal fördes
om den fortsatta verksamheten där det gäller att hitta sätt att inbringa pengar och hålla nere kostnader. En stor kostnadspost att fortsätta att jobba med är resor, kost och logi. Arbete med att teckna avtal med hotell och reseföretag pågår. En
stor utmaning som vi står inför är att behålla aktiva simmare i teknik- och tävlingsgrupper. Ett stort arbete blir också att få vår
simskola att växa under året, vilket framför allt blir enklare då vi får tillträde till nya simhallen.
16 Övrigt Önskemål framfördes om att sista betalningsdag ska sättas till den 20 alternativt den 25.
17 Mötet avslutas Pia Lindberg förklarade mötet avslutat och tackade årsmötesdeltagarna för visat intresse.
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MEDLEMMAR
			2018
Män		
444
Kvinnor 		
511

2017
521
581

2016
661
691

2015
737
681

2014
646
645

2013
629
647

2012
567
612

2011
528
582

Summa		

1132

1352

1418

1291

1276

1179

1110

955

MEDLEMS- OCH TRÄNINGSAVGIFTER 2018
Har till viss del justerats under hösten
Träningsavgift							Hösttermin
Simskola Himlabadet		
995kr/10 ggr 		
1400 kr/15ggr
Simskola Alnöbadet		
995kr/10 ggr 		
1400 kr/15 ggr
Sommarsimskola		
995 kr
Medley (T1) Himlabadet 		
1000 kr
Medley (T1) Alnöbadet			
1000 kr
Simiaden (T2) Himlabadet		
1050 kr
Simiaden (T2) Alnöbadet		
1050 kr
Simiaden Vit eller Orange					
1500 kr
Simiaden Svart							2000 kr
Teknik 3 (T3) 				
1200 kr
Teknik 4 (T4)				
1300 kr
D-gruppen				1400 kr
C-gruppen				1500 kr
B-gruppen				1600 kr
A-gruppen				1700 kr
Simiaden 2							2000 kr
Simiaden 1							2500 kr
Sumsim								3000 kr
Mästerskap		 					3500 kr
Masters			
		
1050 kr
Medlemsavgiften 2018 var 150 kr
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SIMSEKTIONEN
Simkunnighet Lära
Sundsvalls Simsällskap bedriver simskola på Himlabadet och Alnöbadet. Hösten 2018 valde vi att gå
från treterminssystem till tvåterminssystem, vilket har emottagits väl av våra medlemmar. Vi ser en
positiv trend i vår simskola.
Under året har vi satsat på att utbilda alla våra ledare enligt Svenska Simförbundets utbildningssteg.
De flesta har också gått HLR-utbildning och även utbildning kring att möta idrottare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).
Ansvarig för verksamheten är sedan november Sophie Lai. Simkunnighet Lära har dessutom 23 timanställda.
Arbete fortgår för att se över hur breddverksamheten kan fortsätta att utvecklas starkt. Vi arbetar Tillsammans i Sundsvalls Simsällskap.
Simskoleelever
Vår 		
389 barn (435 st våren 2017)
Sommar
293 barn (223 st sommaren 2017)
Höst 		
431 barn (397 st hösten 2017)
Simkunnighet Teknik
Inom simkunnighet teknik ryms grupperna Medley, Simiaden Orange och Simiaden Svart. Ett nytt
koncept under året som fått enormt positiv feedback från simmare, föräldrar och ledare. Målsättningen
är att ha cirka 30 barn i gruppen Medley varje termin.
Tanken är att från Medley flyttas simmarna upp till Simiaden Orange och sedan vidare till Simiaden
Svart. Från våren 2018 har 40 barn gått vidare från Hajen till Medley och 35 barn från Medley till
Simiaden.
De simsättsdagar som hållits under året har varit otroligt uppskattade av simmarna i Medley och
Simiaden. Aktiva mästerskapssimmare har deltagit och visat och inspirerat de mindre simmarna.
Roligt för de yngre att få vara med de större simmarna och kanske få några förebilder.
Simiaden har under året deltagit i tre tävlingar.
Ansvarig för verksamheten i Simkunnighet Teknik är Tanya Stenling. Simkunnighet Teknik har dessutom
tre timanställda.
Vi vill naturligtvis att så många som möjligt ska fortsätta vidare för att stärka föreningens bredd. Vi vill
att det ska vara roligt att simma och att vi gör det Tillsammans i Sundsvalls simsällskap. Stort fokus ligger även här på att se över hur breddverksamheten kan fortsätta att utvecklas starkt. Vi arbetar enligt
parollen Tillsammans i Sundsvalls Simsällskap.
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Tävlingsgrupper
2018 var ett bra år för våra tävlingsgrupper. Vi fortsätter höja nivån och utmanar oss själva.
Under våren var tidigare A-gruppen med 13 simmare och en ledare på läger till Spanien tillsammans
med Njurunda Simsällskap.
T3 och T4 åkte på läger till Stöde med fokus på Tillsammans med Sundsvalls Simsällskap, att ha kul
tillsammans och hitta känslan av Vi.
Numera heter tävlingsgrupperna Simiaden 2, Simiaden 1, Sum-Sim och Mästerskap.
2 december hölls invigningen av bassängen på Himlabadet och alla simmare i tävlingsverksamheten
fick möjligheten att delta på den. Att bedriva verksamhet på fyra olika badhus har varit tufft men nu
är vi äntligen hemma igen och vi är alla mycket glada över den fina simhall som vi numera har
möjligheten att träna och tävla i.
Från november är Kevin Lai ansvarig för tävlingsverksamheten. Sophie Lai och Tanya Stenling är
tränare och dessutom finns två timanställda.
Mästerskap
Sum-Sim Malmö:
Joel Berglund lyckades tack vare sin beslutsamhet ta ett personligt rekord och en medalj under
sommarens SumSim i Malmö. En silvermedalj på 400 m fritt.
Efter en tid av skador lyckas även Gloria Muzito ta en medalj. Som snabbaste 16-åring i åldersklassen
16-17 år får hon en bronsmedalj på 100 m fritt.
Wilma Persson och Elise Öberg kliver i vattnet på 100 m ryggsim, vilket resulterade i personligt rekord
och en guldmedalj för Wilma och en bronsmedalj för Elise.
Sundsvalls Simsällskap simmade även hem en fin bronsmedalj på 4x100 m medley. Klubben representerades då av Wilma Persson (rygg), Elise Öberg (bröst), Joyce Muzito (fjäril) och Gloria Muzito (fritt).
Tävlingarna i Malmö avslutades dessutom med stort jubel då Elise Öberg tar en silvermedalj och
Wilma Persson en bronsmedalj på 200 ryggsim. Joel Berglund avslutar med en bronsmedalj på 800
frisim.
Sist av allt tar tjejerna Wilma Persson, Elise Öberg, Joyce Muzito och Gloria Muzito guldmedaljen på
4x100 m frisim. De gör en fantastisk laginsats och visar att tillsammans är vi starkare.
SM/JSM Landskrona:
Efter mycket bra simning på 200 ryggsim knep Elise Öberg bronsmedaljen på JSM.
NUM:
Joel Berglund var med och representerade svenska ungdomslandslaget i Riga. Där fick han
möjligheten att delta i 4x200 m frisim vilket resulterade i en silvermedalj.
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Sum-Sim Region:
Med en stor trupp åkte Sundsvalls Simsällskap till Sum-Sim region i Skellefteå. En lyckad tävling för
klubben med många personliga rekord. Sundsvall lyckades knipa sista platsen till Sum-Sim Riks med
laget 4x100 m medley.
Joel Berglund kvalade vidare på 1500 frisim, 200 frisim, 100 fjäril, 200 fjäril och 400 frisim.
Albin Hedlund kvalade vidare på 100 rygg (2reserv).
SM/JSM Stockholm:
Återigen en riktigt fin laginsats av klubben. Alla simmare höjde sig i lagkapperna och många satte
nya personliga rekord. I lagkapperna simmade Natalie Pettersson, Tove Wikström, Melina Sundström,
Wilma Persson, Joel Berglund, Johan Ekengren, Viktor Näslund och Albin Hedlund.
Individuellt simmade Wilma Persson, Tove Wikström, Viktor Näslund, Johan Ekengren och Joel
Berglund. Till final tog sig Wilma Persson. Som dominant i B-final på 100 m ryggsim med den fina
tiden 1.02.31. Wilma Persson simmade även till sig en 5:e plats på JSM på 50 ryggsim och en
A-finalplats. Väl i finalen sänkte hon tiden med 2 tiondelar till och kom på 7:e plats på SM!
Johan Ekengren simmade in på en fin 15:e plats bland juniorerna på 800 m frisim med ett nytt
personligt rekord.
Sum-Sim Riks:
Klubben representerades av Joel Berglund, Albin Hedlund, Jonathan Nilsson och Markus Näsman.
Det här var också tävlingsgruppernas huvudansvarige tränare Kevin Lais första tävling med klubben.
Killarna simmade 4x100 m frisim och blev 14:e lag.
Albin Hedlund fick plats 22 på 100 m ryggsim och Joel Berglund simmade in fina placeringar i 200
fjäril, 200 frisim och 100 m fjäril.
Tävlingens roligaste resultat stod Joel Berglund för på 400 m frisim då han med personligt rekord
simmade hem en guldmedalj.
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MASTERSSIMNING 2018
Förutom många teknik- och tävlingssimmande barn och ungdomar märks föreningens bredd i
klubbens duktiga masterssimmare. Masters tränar tre dagar i veckan.
Rolf Tegeback simmade under tävlingen Sundsvall Sim hem svenska och nordiska rekord för åldersklassen 70-74 år i grenarna 100 m bröst, 50 m fjäril och 50 m bröst.
Vilket Masters SM i Jönköping det blev. Medaljregn och 8e bästa klubb i Sverige i poängstriden!
Med en trupp på 12 simmare tog de tillsammans 9 st guld, 7 st silver och 8 st brons. I lagkapperna tog
gänget brons på 4x50 fritt och 4x50 medley! De visar att simma är en livsstil!
På Masters SM deltog Helena Wallner, Anne Mannela, Rickard Täpp, Patric Newshamn, Per Matsson,
Pernilla Nilsson, Per Sundström, John Iggström, Susanne Norvell, Tommie Nilsson, Hannah Newshamn
och Eva Fjällid-Blomster.
MARKNADSSEKTIONEN
Vi tackar SCA Forest Products för deras stöd till simskoleverksamheten.
TÄVLINGSSEKTIONEN
Tävlingssektionen är en viktig del av klubben, här planeras och arrangeras klubben egna tävlingar
utifrån givna organisationsplaner. Naturligtvis ska tävlingarna genomföras på ett tillfredställande sätt
och uppskattas av både deltagande klubbar och oss själva.
Sammankallade under året har Patric Hedlund varit.
Under 2018 har vi genomfört två egna tävlingsarrangemang:
•
Sundsvall Sim, 10-11 juni i Himlabadets 50 m bassäng.
Här deltog 23 föreningar från ett ganska utspritt geografiskt område med 1860 starter.
•
Sundsvall Arena Cup, 29-30 september i Njurundahallens 25 m bassäng.
Denna gång med 950 starter. 12 föreningar från Norrland deltog.
Stort tack till alla er som hjälpt till oss att möjliggöra och genomföra våra tävlingar med ett så gott
resultat under året.
Vi har även under 2018 hjälpt andra arrangerande klubbar med att bemanna tidtagnings- och
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.
FÖRÄLDRASEKTIONEN
Ansvarar för att tillsammans med tränare hitta på roliga saker eller aktiviteter för våra simmare.
Exempelvis ordnades under våren en tillsammansdag då alla träningar ersattes av tacos, bus och lekar
i Matfors simhall. Alla simmare och tränare tillsammans och hur kul som helst.
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SPONSORER OCH SAMARBETSPARTNERS
SCA Forest Products
SCA sponsrar simskoleverksamheten.
Himlabadet
Ett väl fungerande samarbete under året.
Arena – Waterproof Sports AB
Fortsatt samarbete med Arena under året.
Vi har även genomfört en klubbkväll med visning och försäljning av Arenas produkter.
Scandic
Vi har under 2018 tecknat ett samarbetsavtal med Scandic. Tillsammans kommer vi stärka varandras
varumärken genom samarbeten vid evenemang och genom att hjälpa varandra att synas. Scandic
Sundsvall med hotellen Scandic City och Scandic Nord blir en viktig partner för kost och logi vid
evenemang på hemmaplan och Scandic överlag, vid resor på annan ort.
SISU
Utbildning av tränare, simskoleledare och styrelsemedlemmar har genomförts under året.
Teamed
Teamed täcker väl vårt behov av professionell hjälp i form av fysioterapeuter och i rehabfrågor.
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ÖVRIGT UNDER ÅRET
Sundsvalls Klassikersim
Även denna sommar var Sundsvalls Simsällskap med och anordnade Sundsvalls Klassikersim i Sidsjön.
Även i år fanns möjlighet att delta på 3 distanserna 500 m, 1 500 m och 3 000 m.
Antalet deltagande simmare har sjunkit för varje år och nu när klubbens avtal med kommunen om
klassikersimmet löpt kommer vi inte arrangera det igen.
Ungdomsfesten
SSS ansvarade för garderob/klädinlämning även under årets Ungdomsfest på Himlabadet. Föräldrar
och simmare höll ordning på kläder och påsar med hjälp av armband och tuschpennor.
NIU
Sundsvalls gymnasium driver nationellt godkänt idrottsgymnasium (NIU) där även simning ingår. Under
2018 har sex simmare från Sundsvalls Simsällskap gått NIU. Programansvarig är Emma Wallin och vi har
ett gott samarbete med NIU.
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 har uppskattade läger för våra simmare genomförts i distriktets regi.
Föreningen representeras av Malin Norlander.
Svensk Elitsimning – SES
SES har under året gjort ett gott arbete i sina försök att lyfta viktiga frågor.

Malin Norlander					Helene Ekbladh
Ordförande						vice ordförande		

Amanda Eriksson					Maria Ericsson
Sekreterare						Kassör

Niclas Olofsson						Ralph Sjödin
Ledamot						Ledamot
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