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ORDFÖRANDE HAR ORDET
Kära medlemmar, vi har ett väldigt annorlunda simmarår bakom oss. Vi har slitits mellan hopp  
och förtvivlan allt eftersom pandemin har hållit oss i ett järngrepp under året. 

Redan i anslutning till årsmötet stod det klart att vi skulle behöva ställa om och anpassa verksamheten 
för att om möjligt och på ett säkert sätt kunna driva verksamheten vidare. Simskolegrupper har fått 
minskats till antalet, träningar har flyttats eller ställts in. Det här har även gällt våra hemmatävlingar 
som inledningsvis fick ställas in. För att hålla igång våra simmare anordnades enklare tävlingar  
anpassade i små grupper vilket har mottagits positivt. Under hösten kunde vi med en hel del  
anpassningar genomföra ett par tävlingar innan allt kom till ett stopp under december månad.

Våra ledare och ideellt arbetande medlemmar har fått lägga stor energi och tid på att göra dessa 
anpassningar utöver arbetet med ordinarie verksamhet. Det värmer att se allas engagemang och att 
organisationen fungerar även i kristider. Här vill jag även passa på att nämna alla på Himlabadet. De 
har gjort vad de kunnat för att anpassa lokaler och flöden för att vi i möjligaste mån ska kunna bedriva 
vår verksamhet som innefattar den ack så viktiga delen med att lära barn att simma.

Styrelsen har under året träffats både digitalt och när det tillåtits fysiskt. Detta för att tillsammans med 
föreningens huvudtränare Tanya Stenling, Sophie Lai och Kevin Lai utveckla och ta föreningen vidare. 
Ett arbete som inte varit enkelt då horisonten bitvis varit två veckor framåt p g a pandemin. 
Huvudtränarna har under året precis som tidigare år gjort ett fantastiskt jobb med våra simmare.
Här finns det otroligt mycket kunskap och engagemang som leder fram till fina framgångar och  
personlig utveckling. 

Vi har precis påbörjat ett år där Sundsvalls Simsällskap firar 150 år som förening. Ett jubileum som tål 
att firas. Det här kommer vi att uppmärksamma så klart.

Jag vill även rikta blicken fram emot sommaren och hösten där vi – om nu pandemin släpper sitt grepp 
om vårt land kommer att arrangera två stora mästerskap, Sum Sim 50m och Masters SM. Vi har fått ett 
stort förtroende av Simförbundet att arrangera dessa mästerskap. Föreningen har en stolt tradition att 
genomföra väl arrangerade mästerskap och det ska vi göra även göra denna gång. Det här är dock 
inget som gör sig självt utan vi behöver er alla för att kunna genomföra tävlingarna på bästa sätt. 

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, arrange-
mangssektionen, tävlingsfunktionärer samt sponsorer och samarbetspartners, för att nämna några.

Avslutningsvis vill jag tacka mina kollegor i styrelsen för ett bra samarbete under ett väldigt annorlunda 
år. Tack för all tid och engagemang ni lagt ned! Jag riktar också ett tack till våra anställda, ledare, funk-
tionärer, ideellt arbetande föräldrar, anhöriga och simmare. Tillsammans bygger vi en stark förening 
med goda förutsättningar för våra barn, ungdomar och elitsatsande simmare. 

Ta hand om varandra så ses vi förhoppningsvis vid bassängkanten inom en snar framtid!

Patric Hedlund
Ordförande
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STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 2020
Ordförande  Patrik Hedlund
Vice ordförande Tom Sandgren
Kassör               Maria Ericsson
Sekreterare  Helene Ekbladh 
Ledamot  Maria Ryd
Ledamot  Tomas Karlsson 
Ledamot  Eric Arelöf
Adjungerad ledamot Niclas Ericsson
 
SAMMANTRÄDEN 2020 
2020-01-14 Styrelsemöte nr 1 2020
2020-01-29 Styrelsemöte nr 2 2020
2020-02-11 Styrelsemöte nr 2 2020
2020-03-09 Styrelsemöte nr 3 2020
2020-04-01 Styrelsemöte nr 4 2020
2020-05-12 Styrelsemöte nr 5 2020
2020-06-09 Styrelsemöte nr 6 2020
2020-08-11 Styrelsemöte nr 7 2020
2020-09-08 Styrelsemöte nr 8 2020
2020-10-06 Styrelsemöte nr 9 2020
2020-11-10 Styrelsemöte nr 10 2020
2020-12-08 Styrelsemöte nr 11 2020

Därtill ett flertal extra möten. 

VALBEREDNINGEN 
2020 års valberedning har bestått av Martin Holmvall och Johan Sagmo. En plats vakant i val- 
beredningen under året. Tidigare representant för valberedningen Anna-Lena Burström har varit  
mentor för den sittande valberedningen. 

REVISOR
Revisor för verksamhetsåret 2020 har varit Stefan Sahlin, Plus Revision i Hälsingland AB.

ANSTÄLLDA
Sundsvalls Simsällskap har under 2020 fortsatt haft tre heltidsanställda; 
Tanya Stenling, Kevin Lai och Sophie Lai. Tillkommer gör också ca 26 timanställda.

KANSLIET
Föreningens kansli har under verksamhetsåret 2020 legat i Sundsvall Arena. Därtill har förrådslokaler 
och konferensrum nyttjats i Idrottens Hus Gärdehov. 
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EKONOMISK REDOVISNING FÖR SUNDSVALLS SIMSÄLLSKAP 2020

2020 har varit ett år som i stort och smått präglats av pandemin Covid-19 och där föreningens 
medarbetare på kort varsel fått anpassa verksamheten efter aktuella restriktioner, vilket krävt stor 
flexibilitet både av föreningens medarbetare likväl som av simmare och av föreningens övriga 
medlemmar. 

Ekonomiskt har restriktionerna drabbat föreningen både avseende inställda tävlingar och genom 
kraven på minskat antal deltagare i simskolans grupper. En stor intäktskälla i form av egna hemma- 
tävlingar har under året helt eller delvis fallit bort, vilket belastat föreningens ekonomi. Samtidigt har 
också vissa besparingar kunnat göras under året då resandet minskat p g a att de flesta bortatävlingar 
också varit inställda. Restriktionerna som under vissa perioder krävt ett lägre antal deltagare i sim-
grupperna, framför allt inom simskoleverksamheten, har därtill belastat ekonomin under året. 
Färre deltagare i grupperna har bl a krävt anpassningar med fler grupper och fler simledare. 

Den frivilliga försäljningen har legat kvar som tidigare år. Medlemmarna har fortfarande haft möjlighet 
att sälja men fått en större del av vinsten själva i stället och föreningen har fått en mindre del. Detta 
är ett beslut som föreningen sedan några år tillbaka tagit för att möjliggöra för simmarna att kunna 
påverka sin träningsavgift, genom att kunna få ett tillskott via försäljningsintäkter. 

Under året har vi bland annat investerat i utrustning nödvändig för våra simmares träning på land och 
i vattnet. Utrustning vi till stor del har finansierat genom bidrag. Vi har även investerat i  skrivare till 
kansliet samt tidtagningsutrustning som föreningen måste ha för att kunna genomföra simtävlingar. 
Våra hemmatävlingar är en viktig inkomstkälla för föreningen, och vi hoppas att vi snart skall kunna  
få komma igång med tävlingsverksamheten igen. 

Trots ett år som tyngts av restriktioner, ser vi fortsatt mycket positivt på föreningens utveckling, 
mycket på grund av den trygghet vi känner i våra anställda, vilkas stora engagemang är oerhört viktigt 
för föreningens kontinuitet och utveckling. Resultatet för 2020 blev positivt, trots att antalet aktiva i 
verksamheten under året blev lägre än vi budgeterat med. Vi ser att det är ett tillfälligt tapp p g a 
pandemirestriktionerna och tror, som redan sagts, positivt om framtiden. Det viktigaste för föreningen 
är att få återgå till normal verksamhet och för simmarna att få komma igång med sin träning igen 
– vi hoppas och tror att 2021 blir detta år!

Styrelsen
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Utdrag från årsmötesprotokollet för 2020 enligt nedan:

Årsmöte Sundsvalls Simsällskaps 2020

Tid: Tisdagen den 16/3 2020, klockan 18.00 
Plats: Konferensen Himlabadet 
Protokollförare: Sten Berglund 

1. Årsmötets öppnande 
Ordföranden Ralph Sjödin hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  

2. Förslag till årsmötesfunktionärer 
a) Till ordförande för årsmötet valdes Ulf Näslund.
b) Till sekreterare för årsmötet valdes Sten Berglund. 
c) Till justerare för årsmötet valdes Amanda Eriksson. 
d) Till rösträknare för årsmötet valdes Amanda Eriksson.

3. Fastställande av röstlängd för mötet  
Antalet röstberättigade medlemmar antecknade sig på cirkulerande lista och räknades (19 st), 
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 med ändringen att punkt 16 ”Övrigt”  
ströks på dagordningen då punkten inte ska finnas med på ett årsmöte. Dessutom flyttades punkt 15 ”Fortsatta 
verksamheten” att avhandlas efter punkt 9, av skälet att man ska kunna ta del av innehållet  
i ”Fortsatta verksamheten” innan man väljer ny styrelse.

6. Verksamhetsberättelsen 
Verksamhetsberättelsen gicks igenom av mötesordförande Ulf Näslund. 
Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen för det gångna året. 

7. Ekonomiska berättelsen 
Den ekonomiska berättelsen presenterades av mötesordförande Maria Ericsson. 
Årsmötet godkände den ekonomiska berättelsen. 
 
8. Revisionsberättelsen 
Maria Ericsson kommenterade revisionsberättelsen varefter den lades till handlingarna.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för året 2019.

10. Motioner
Inga motioner har inkommit till årsmötet. 
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11. Val av styrelse 
Martin Holmvall redogjorde för valberedningens förslag. 

Ordförande: Patric Hedlund för en tid av 1 år.
Omval av ledamot Maria Ericsson för en tid av 1 år
Omval av ledamot Helene Ekbladh för en tid av 1 år
Nyval av ledamot för en tid av 1 år: Tom Sandgren
Nyval av ledamot för en tid av 2 år: Maria Ryd
Nyval av ledamot för en tid av 2 år: Eric Arelöf
Nyval av ledamot för en tid av 2 år: Tomas Karlsson
Suppleant för en tid av 1 år: Nicklas Ericsson

Årsmötet valde styrelse enligt valberedningens förslag.

12. Val av revisor 
Årsmötet valde Stefan Sahlin, Plus Revision i Hälsingland AB, som revisor på ett år. 

13. Val av valberedning 
Årsmötet beslutade att sittande valberedning Martin Holmvall och Johan Sagmo kvarstår. 
De har 1 år kvar av sin invalsperiod på 2 år.

14. Utmärkelser
Delfinstipendiater 2019: Utdelningen sköts på framtiden p g a den rådande Corona-situationen.

Följande personer avtackades: Ingen avtackning skedde pga den rådande Corona-situationen.

15. Fortsatta verksamheten
Utöver vad som skriftligen tas upp om fortsatta verksamheten i verksamhetsberättelsen, 
sammanfattade Tanya Stenling punkten med att ”Verksamheten ska växa med omsorg”  

Styrelsen ålades att under året utse personer att representera Sundsvalls Simsällskap i 
Mellannorrlands Simförbunds styrelse.

16. Mötet avslutas 
Ulf Näslund förklarade mötet avslutat och tackade årsmötesdeltagarna för visat intresse. 
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MEDLEMMAR

   2020 2019  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 
 
Män      470   454   444     521    661   737   646   629    567 
  
Kvinnor      515        512   511    581    691   681   645   647    612 

Summa                 985   966   955      1132     1352    1418 1291 1276  1179 

MEDLEMS- OCH TRÄNINGSAVGIFTER 2020

Medlemsavgift    150 kr/år 
 
     Vårtermin  Hösttermin
Simskola Himlabadet      1495kr/15 ggr   1495kr/15 ggr 
Simskola Alnöbadet      1495kr/15 ggr   1495kr/15 ggr 
Sommarsimskola      995 kr/10ggr
Medley                1750 kr/termin  1750/termin
Stjärnskottet    1750 kr/termin  2000 kr/Termin
Utmanaren    2000kr/termin  2250 kr/termin
Simiaden    2500 kr/termin  2500 kr/termin
Sumsim     3000 kr/termin             3000 kr/termin
Mästerskap                                   3500 kr/ termin  3500 kr/termin
UGP     2000 kr/termin  2000 kr/termin
TG-gruppen    825 kr/termin  895 kr/termin 
Masters     825 kr/termin  895 kr/termin
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SIMVERKSAMHETEN
 
SIMSKOLEVERKSAMHETEN
Under verksamhetsåret 2020 har Sundsvalls Simsällskap bedrivit simkunnighet på Himlabadet samt 
Alnöbadet. Under 2020 hade vi en heltidsanställd Simkunnighetsansvarig – Sophie Lai samt 26  
arvoderade ledare under simkunnighetens verksamhet. 

Året 2020 var ett utmanade år med många förändringar för att minska smittspridningen för sim- 
kunnighetsverksamheten. Under vårterminen fick medföljande målsmän till grupperna Silverpingvinen 
och uppåt, sitta utanför bassängområdet under pågående undervisning. I april sjunk närvaron av med-
lemmarna med ca. 25% men terminen avslutades som planerat. 

Sommarsimskolan hade ett litet ökat intresse jämfört med 2019. Simkurserna gick inomhus på lilla  
delen av multibassängen. Barn, föräldrar och ledare uppskattade att vara inomhus och inte vara 
beroende av väder.

Höstterminen startade fint med ett högt antal barn anmälda. Tyvärr tvingades vi att ställa in de tre sista 
tillfällena av höstterminen på grund av Covid-19 restriktioner.

Under 2020 fortlöpte utbildningar för de allra flesta ledare på den individuella utvecklingsstegen. 
Utöver de interna utbildningarna erbjöds ledarna utbildning i HLR, SISU’s Grundtränarutbildning samt 
Simidrottsledare från Svenska Simförbundet. Sophie Lai har under året blivit licenserad ungdoms-
tränare i enlighet med Svenska simidrottsförbundets utbildningar.

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   504 barn (448 st våren 2019)     + 12%
Sommartermin  219 barn (207 st sommaren 2019)   + 5%
Hösttermin    506 barn (480 st hösten 2019)    + 5%

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 tränaverksam-
heten. För Medleygrupperna har vi under hösten 2020 valt att dela in barnen mer utifrån ålder då vi 
vet att den sociala aspekten är otroligt viktig för ett fortsatt idrottande.  Nu erbjuder vi Medley 6-7, 
Medley 8-9 och Medley 10 år och äldre. 

Ansvarig för verksamheten i Simkunnighet Teknik är Tanya Stenling. Simkunnighet Teknik har 
dessutom 6 stycken timanställda.

Vi vill naturligtvis att så många som möjligt ska fortsätta vidare för att stärka föreningens bredd.  
Stort fokus ligger här på att se över hur breddverksamheten kan fortsätta att utvecklas starkt.  
Vi arbetar enligt parollen Tillsammans i Sundsvalls Simsällskap. 
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TÄVLINGVERKSAMHETEN
2020 var ett starkt år när det gäller simmarutveckling trots de utmaningar som vi stod inför med  
Coronavirusrestriktionerna. Under året såg vi markanta förbättringar från alla simmare med fantastiska 
resultat och många simmare som kvalificerade sig till mästerskap som tidigare inte varit kvalificerade. 
Tävlingsverksamheten bevittnade också nästan 100% tillväxt med över 100 simmare i verksamheten 
och många lovande unga simmare på väg upp. Tävlingsverksamheten leds av Kevin Lai tillsammans 
med Sophie Lai.

Florida träningsläger
Vi tog totalt 21 simmare och 2 tränare (Kevin och Sophie) från Mästerskap- och Sumsim-grupperna till 
ett underbart träningsläger i St. Petersburg, Florida i mars 2020. Teamet tillbringade 10 dagar med tuff 
träning i kombination med att njuta av det vackra vädret och genomförde massor av gruppaktiviteter 
under tiden. Lägret var en stor framgång och en välbehövlig tillflykt när livet snart förändrades så snart 
vi kom tillbaka till Sverige ...

Coronavirus pandemi
I slutet av mars exploderade pandemin över hela världen och längs vägen avbröts alla tävlingar:  
Stockholm Swim Open, Sundsvall Age Group Showcase, NM, Summer Sumsim och SM / JSM. Trots 
bakslaget var våra simmare och tränare positiva och fortsatte att arbeta hårt och njuta av sin tid i  
vattnet och med sina vänner.

RIksmasterskapen
Swedish Swim Federation bestämde sig för att vara värd för ett “virtuellt” mästerskap i slutet av juni 
2020 som en ersättning för det nyligen avbrutna SM / JSM och Summer Sumsim. SSS valde att köra 
tävlingen i 25m format och deltog gjorde 16 simmare från både Mästerskap- och Sumsim-grupperna.  
Tävlingen var väldigt framgångsrik och otroligt välorganiserad. Totalt hade vi 26 medaljer från  
divisionerna Senior, Junior och Age Group tillsammans och över 90% bästa tider totalt.  
Ett bra sätt att avsluta säsongen!

Ser fram emot framtiden
Pandemin har fortfarande hela världen i sitt grepp och vi det påverkar verksamheten i både stort och 
smått. Trots de många restriktioner och nedstängningar som vi hittills har mött fortsätter vi att växa i 
antal och i styrka. Vi kunde köra Sundsvall Arena Cup i september under strikta begränsningar felfritt 
och Mästerskapsgruppen kunde resa till Väsby för Swedish Swim Games. I november var vi en av få 
regioner som fortfarande hade möjlighet att få genomföra Sumsim Reg vilken genomfördes med hög 
kvalitet och med många bra resultat. Tyvärr fick vi sedan se såväl Sumsim Riks och SM / JSM ställas in 
för andra gången.

Trots att pandemin har stoppat tävlingarna, har den inte stoppat vår utveckling. Vi har för närvarande 
103 medlemmar i tävlingsverksamheten, med bra spridning över alla grupper och gott om utrymme 
för att se ytterligare tillväxt. Vi har åtta simmare med SM / JSM “A”-kvalificeringstider och sex 
ytterligare simmare som klarat kvaltiderna för Sumsim Riks.

Under året utökades också vårt team med Sebastian Holmberg, som blev medlem föreningen i de-
cember och har flyttat till Sundsvall för att träna och förbereda sig inför OS 2024. Sebastian har över 
30 SM-guldmedaljer och håller fortfarande juniorrekordet för 100 medley. Han kan komma att anta en 
ledarroll för alla våra yngre idrottare och hoppas kunna inspirera nästa generation SSS-simmare. 



SUNDSVALLS SIMSÄLLSKAP

SSS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020

FRÅN SIMSKOLA TILL OS

2021:03 11

MASTERS
Masters i Sundsvalls Simsällskap är ett glatt gäng f d tävlingssimmare från 25 år och uppåt. Antalet 
medlemmar ökar för varje år. I år har vi varit 19 medlemmar i gruppen. Sedan 2019 finns även en 
pre-mastergrupp för de simmare som avslutat sin aktiva karriär men inte uppnått 25 år.
 
Vi har haft tre träningstider i veckan i inomhussäsongen; måndag, onsdag samt söndag. Många av oss 
simmar även öppet vatten under sommarsäsongen. Tyvärr har coronapandemin förhindrat oss från att 
tävla i normal omfattning.

SM i Stenungsund ställdes in men i samband med ungdomstävlingar i SSS regi i Himlabadet simma- 
des några distanser för masterssimmare. Där märktes Stefan Anderssons svenska rekord på 400 m 
frisim (H50-54).
 
Vi har löpande haft möten med delar av styrelsen för att planera inför Masters-SM. Om det blir av 
under 2021 är fortfarande osäkert med tanke på rådande coronapandemi.

TÄVLINGSSEKTIONEN
Tävlingssektionen är en viktig del av föreningens verksamhet. 
I sektionen planeras och arrangeras föreningens egna tävlingar utifrån givna organisationsplaner. 
Målsättningen är att vidareutveckla och hålla en hög nivå kvalitetsmässig på tävlingarna.  

Sammankallande under året har Patric Hedlund varit.

Inför 2020 var planen att genomföra 4 st egna tävlingar, tyvärr satte pandemin stopp för vårens tävling-
ar. Under hösten kunde vi genom anpassningar till gällande restriktioner genomföra följande tävlingar 
med gästande föreningar:

– Riksmästerskap 26 juni i Himlabadets 25 m bassäng
– Sundsvall Arena Cup 26-27 september i Himlabadets 25 m bassäng
– Sum Sim reg 7-8 november i Himlabadets 25 m bassäng

Vi har förutom dessa tävlingar genomfört ett antal covid-19 anpassade KM för våra egna simmare.

Vi vill rikta ett stort tack till alla er som hjälpt oss att möjliggöra och genomföra våra tävlingar 
under året. Att anordna en simtävling kräver många arbetstimmar, ju fler vi är som hjälper till desto lät-
tare 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. 

En förutsättning för att arrangera egna tävlingar är att ha funktionärer. SSS har en bred stab men  
den behöver hela tiden utökas då föreningen har en mycket hög ambitionsnivå vad gäller kvalitet och 
kvantitet. Trots pandemins påverkan 2020 utbildades 22 nya funktionärer varav de flesta tog sina första 
stapplande steg genom praktik vid de tre tävlingar som kunde genomföras.
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MARKNADSSEKTIONEN
Marknadssektionen är den sektion som skall arbeta aktivt med att utveckla föreningens marknads- 
relationer och knyta värdefulla band med företag som ser ett värde i att stödja barn- och ungdom-
sidrott 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. 

FÖRÄLDRASEKTIONEN
Fram till 2020 har föräldrasektionen varit delvis vilande och under verksamhetsåret fattades beslut om 
att förändra inriktningen för föräldrasektionen. Föräldrasektionen läggs ned och den nuvararande  
arrangemangssektionen förstärks i stället med fler medlemmar som kan vara behjälpliga vid tävlingar 
och andra arrangemang, samt stödja tränarna vid behov, vid t ex avslutningar. 
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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 och simskoleledare.

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 sponsorer i stort och smått för stödet som gjort det möjligt för oss att genomföra  
våra tävlingar under året.
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ÖVRIGT UNDER ÅRET

Utlandsläger i Florida
En av årets stora höjdpunkter för simgrupperna SumSim och Mästerskap var det mycket efterläng- 
tade utlandsläger som planerats under lång tid. På sportlovet 2020 reste simmarna till Florida för ett 
tio dagar långt, väl genomfört och mycket uppskattat träningsläger. Resan hann precis genomföras  
innan pandemin Covid-19 satte restriktioner för resande runt om i världen och simmarna kom hem 
fyllda med ny träningsenergi och nyvunna erfarenheter. 

NIU
Sundsvalls gymnasium driver nationellt godkänt idrottsgymnasium (NIU) där även simning ingår. Under 
2020 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 tävlings-
funktionärer. Under året har uppskattade läger för våra simmare genomförts i distriktets regi.
Föreningen representerades under 2020 av Sophie Lai, Malin Norlander. och Susanne Norvell. 

Svensk Elitsimning – SES
SES har under året gjort ett gott arbete i sina försök att lyfta viktiga frågor. Under året 2020 valdes 
Tanya Stenling in i styrelsen som ledamot. 

Patrik Hedlund      Tom Sandgren   
Ordförande      Vice ordförande  

Helene Ekbladh      Maria Ericsson
Sekreterare      Kassör

Maria Ryd      Tomas Karlsson 
Ledamot      Ledamot 

Eric Arelöf      
Ledamot       




