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Förord 
 

2019 var ett år som inleddes utan någon simanläggning i Visby att tillgå. Pendla till Hemse x 
antal ggr i veckan + två miniläger i Stockholm blev en annorlunda uppstart för simningens 
tävlingsgrupper.  

Resterande verksamhet fick lugnt avvakta tills Solberga öppnades upp. Det är svårt att hitta 

alternativa lösningar utan vatten.  

Därför infinner sig en viss oro när nu Hemse uppenbarligen inte blir renoverat. Vi som 

förening kan bara fortsätta att belysa behovet av en helt ny anläggning.  

 

 

Med en nästan helt ny styrelse kändes det både spännande men även lite ovisst 

såklart. Sex relativt olika individer som tillsammans är en väldigt skön grupp med 

väldigt många styrkor. 

Det vi tvingades lägga mycket energi (och tid, såklart) på var att identifiera väldigt 
många oklarheter/problem kring verksamheten som helhet men även inom vissa 

specifika områden. Vi insåg att behovet av flertalet kommittéer var nödvändigt och 
att vissa av oklarheterna var tvungna att lösas omgående. Tyvärr är det nästan 

omöjligt att vara alla till lags men med ärlighet och öppenhet tror jag att man 

kommer rätt långt och det är just mot föreningen och dess medlemmar som detta 
bör gälla. I alla lägen! 

Vår tanke var också att anställa ytterligare en tränare på heltid. Nu blev detta 

uppskjutet och istället valde vi att anställa en simskole-ansvarig på timme. En succé 
på väldigt många sätt. Vi var så pass nöjda att när vår ”försenade” tränare började 

hos oss vid årsskiftet valde vi att behålla simskoletjänsten. 

Personligen har det varit ett lärorikt år och samtidigt fantastiskt kul att få lära känna 

ännu mer människor i vår underbara förening. Tack för förtroendet 2019! 

 

Henrik Silfwergård 

Ordförande 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

 

Allmänt om verksamheten 

Wisby Simsällskap (WSS) är en stor och välmående förening med X XXX medlemmar i åldrarna 5-95 

år.  Föreningen verkar för att alla, genom lek, träning, tävling och motion kan ägna sig åt 

simidrottsverksamhet och brinner för simkunnigheten på ön, en livsnödvändig kunskap som även är 

ett krav i grundskolan.  

Simsällskapet har en hundraårig historia och idag är det många aktiva i föreningen. WSS är en mycket 

jämställd och inkluderande förening som lockar många, killar och tjejer, unga och äldre. Hos Wisby 

Simsällskap är alla välkomna! 

Verksamheten baseras på medlemmarnas ideella insatser, engagemang, glädje och kamratskap.  

Klubbens värdegrund ”KUL” står för: 
  
Kamratskap - God kamratskap främjar föreningens verksamhet och utveckling och kännetecknar 
medlemmarnas förhållningssätt emot varandra.  

 
Utveckling – Individen ska få möjlighet att utvecklas personligt och idrottsligt och utifrån sina 
förutsättningar. Föreningen ska arbeta med ständiga förbättringar och förnyelser och utveckla en 
stabil organisatorisk och ekonomisk plattform.  
 
Lust – Medlemmar ska vara ambitiösa och känna delaktighet. Det skapar engagemang som leder till 
framgång.  
 

Viktiga externa faktorer som påverkar föreningen 

På Gotland saknas alltför många idrottsanläggningar (i vårt fall en sim-arena) för att vi som en ideell 

förening ska kunna bidra på bästa sätt till såväl ett fysiskt som psykiskt välmående hos gotländska 

barn, ungdomar och vuxna.  

Många frågor är viktiga för våra folkvalda politiker som även ska prioritera bland dessa. Samtidigt är 

simning en livsnödvändig färdighet.  

Betydelsen av motion och friskvård för alla åldrar ökar i takt med att folkhälsoutmaningar som 

övervikt och psykisk ohälsa ökar bland befolkningen. Detta kostar i sin tur samhället mycket pengar 

varje år vilket självklart ökar vikten av att ha ett fortsatt starkt idrottsengagemang på ön. 

Frågan om öns ”ålderstigna badanläggningar” som väcktes på nytt 2017 är fortsatt akut. Regionen 

utreder i dagsläget vilket badhus man får för 175, 125 eller 75 miljoner kronor, jämfört med förslaget 

från 2018 som skulle ha kostat 360 miljoner. 

Det ryms inget familjebad med vattenrutschbana och inte två simbassänger, men ett litet bad måste 
inte ligga på Visborg utan det får plats vid Gutavallen. I maj 2020 ska öns ledande politiker ta ställning 
till ett nytt badhus när de beslutar om budget och investeringar kommande år. 
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Medlemmar 

2019 2018 2017 

1386 aktiva 1996 (totalt) 1627 (totalt) 

 

 

Flerårsöversikt  2019 2018 2017 

Nettoomsättning                                                3,1Mkr              3,3Mkr             2,9Mkr 

Årets resultat                                                       385Tkr              161Tkr             24Tkr 

Eget kapital                                                           376Tkr             215Tkr             191Tkr 
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Styrelsen 

Ordförande  Henrik Silfwergård 

Vice ordförande Elisabeth Holphers 

Kassör   Per Pettersson 

Sekreterare  Karin Granath 

Ledamot  Michael Larsson 

Ledamot  Per-Erik Ohlsson 

 

Övriga 

Revisor  Jesper Wikman, Swevik Revision Gotland AB 

Ordförande årsmöte Kjell-Åke ”Kjellis” Nordström 

Valberedning  Mats Lyth (sammankallande), Magnus Högberg och Johanna Thomsson 

Föräldrakommitté Ansvarig: Johanna Thomsson 

Sim-/tävlingskommitté Ansvarig: Rikard Lindberg 

Ungdomsrådet Jesper Granath 

 

Styrelsemöten och andra föreningsmöten 

Årsmötet 2019 genomfördes den 20 mars i Södervärnskolans matsal där ungdomarna lagat middag. 
Kjellis (Kjell-Åke Nordström) gjorde som vanligt en strålande insats som mötets ordförande.  

Vi fick även lyssna på Robin Cederqvist som berättade om sitt äventyr när han simmade över 
Engelska Kanalen under sommaren 2018, ett äventyr utöver det vanliga. Robin är nu 1 av 
sammanlagt 6 svenskar som lyckats med den bedriften. 

Under mötet valdes Henrik Silfwergård till ny ordförande för WSS efter Lena Johansson. Karin 
Granath valdes till ny styrelseledamot på 2 år, Micke Larsson och Per-Erik Ohlsson valdes in på 1 år. 
Per Pettersson sitter i ytterligare 1 år som kassör och Elisabeth Holphers fortsätter som ledamot i 
ytterligare 1 år.  

Den 24 september hölls ett föräldramöte där samtliga tränare drog lite om de olika grupperna, vad 
man ska klara av för att nå nästa steg, glädjen i att få träna alla barn och ungdomar mm. Ordföranden 
Henrik och Kassör Per berättade generellt om vad som händer i föreningen, vikten av intäkterna från 
Tofta och utomhusbaden för vår ekonomi osv. 

Den 15 februari hölls en Klubbinfodag i Södervärnskolans matsal där man presenterade en ny 
indelning av simgrupperna och pratade kort om vår utmaning att hitta nya ledare, såväl inom 
simskolorna som inom simhoppet.  
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Styrelsemöten 

Efter årsmötet var det en relativt ny styrelse som samlades. Det har varit mycket att sätta sig in i och 
ta tag i under året och inte minst att lära sig!  

Under året har 9 styrelsemöten genomförts, 20 mars, 3 april, 15 maj, 13 juni, 21 augusti, 19 
september, 16 oktober, 13 november och 11 december.  Utöver dessa möten har styrelsen löpande 
hanterat frågor via mail och telefon. Beslut av betydande karaktär har i vidkommande fall 
protokollförts vid nästkommande styrelsemöte. Vi har även haft extra möten i de fall detta har 
behövts. 

Styrelsen konstaterar att årshjulets aktiviteter fungerat bra. Vissa frågor har fått lite större fokus 
under året: 

• Kostnadskontroll 

• Utomhusbaden 

• Simhoppsverksamheten 

Utöver detta har vi även arbetat med följande: 

• Toftaparkeringen 

• Utomhusbaden  

• Simskolor 

• Försäljning av kol, ljus och Idrottsrabatten 

 

Idrottsgalan 2020 

Vid Idrottsgalan 2020 var det ett stort gäng som representerade WSS. En mycket trevlig kväll med 
middag och dans och många fina idrottsprestationer prisades. I år lyckades vi dessvärre inte få till 
någon nominering trots flertalet fina inskickade bidrag. I våra ögon är WSS i alla fall en stor vinnare! 
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3030-fonden 

I juni fick vi det glädjande beskedet att WSS blivit utvald till 1 
av 30 svenska idrottsföreningar som fick ta emot 30 000 kr 
från 30/30-fonden, ett initiativ från Unibet tillsammans med 
Henrik Lundqvist. 30/30-fonden går ut på att 
uppmärksamma och belöna idrottsföreningar, oavsett 
idrott, som verkar för sunda värderingar och som ger både 
trygghet och glädje. 

Karin och Johan Granath från föreningen bjöds ner till 
Göteborg för att under en galakväll ta emot checken och 
hyllas tillsammans med de andra vinnarna. Under kvällen 
berättade Henrik Lundqvist om sin uppväxt och vikten av 
eldsjälarna bakom idrottarna, de som får föreningarna att flyta. Utan dem skulle det aldrig gå. Extra 
roligt var det förstås att ytterligare en förening med anknytning till Solbergabadet kammade hem det 
fina priset. Förvåningen var stor när vi på galan sprang på Bottenskraparna ☺ 

 

Sum-Sim 

10-15 juli var vi på sommarens Sum-Sim i Norrköping, en härlig tävling där WSS-simmarna simmade 
ruskigt snabbt. Vi åkte hem med en silvermedalj i 200 bröstsim herrar.  

Under Sum-Sim riksfinal 6-8 december i Umeå hade vi även två simmare som var kvalade. Även där 
presterade WSS-simmarna bra och vi åkte hem med 100% nya personliga rekord. 

 

Island Games, Gibraltar  

I början av juli var det en härlig trupp som lämnade ön tillsammans 
med en mängd gotländska idrottare och ledare för 8 dagar i Gibraltar 
och Island Games. Resan var lång men med humöret på topp gick allt 
bra.  

Inför Island Games hade man precis byggt klart en helt ny, 
toppmodern, sim-arena där aporna gärna satt på kanten och tittade 
på simmarna under dagarna. 
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Totalhälsan, gym 

Under såväl vår- som höstterminerna erbjuds EAB-simmarna kompletterande gymträning på 
torsdagsmorgnar. Krister Höglund och Totalhälsan öppnar upp sina lokaler för simmarna och fixar 
dessutom grötfrukost efter träningen. Sen har Milad taxiservice och levererar simmarna till Visbys 
högstadium och gymnasium. En otrolig förmån! Stort tack för allt pusslande för att ungdomarna ska 
hinna få in all träning som krävs. 

 

Masterssimning 

Masterssimning är en verksamhet för alla vuxna som önskar mer motion än det som erbjuds på 
allmänhetens banor.  En del simmare inom mastersgruppen väljer också att tävla för att pusha och 
motivera sig själva. Under året fick vi se Tord Thuresson delta på masters SM och kamma hem ett 
antal SM-poäng och medaljer till Wisby Simsällskap. 

 

Swim Open  

Den 12 - 15 april åkte två simmare iväg för att tävla på denna internationella tävling. Mycket 
motiverande och nyttigt för simmarna. Det bjöds på simning av hög kvalitet från simmare som t.ex. 
Sara Sjöström, Katinka Hosszu m.m. 

 

Scandic Swim 

Den årliga tävlingen Scandic Swim gick av stapeln 15-16/6, en helg som, förutom simningen, även 
bjöd på väldigt mycket värme och sol.  
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Sundsimmet 

Som brukligt i juli när vattentemperaturen börjar nå drägliga nivåer är det dags för Sundsimmet för 
de simmare som känner sig manade. I år var det extra roligt att våra simmare fått med sig flertalet 
föräldrar och även självaste tränaren själv tog sig över sundet. 

  

 

Peter Asp Swim  

Den 7-8 september genomfördes Peter Asp Swim. I år var Eskilstuna SK med på tävlingen med ca 20-
25 simmare vilket är en förbättring på deltagarantalet mot fjolårets Peter Asp Swim. 

 

Simning, Plask & Lek/Simskolor  

Wisby Simsällskaps simskoleverksamhet följer Svenska Simförbundets utvecklingstrappa ”Simlinjen”. 
Simlinjen består av flera olika utvecklingsstadier och fungerar som ett pedagogiskt verktyg för 
planering av en simmares långsiktiga karriär, oavsett om inriktningen görs mot elitidrott, eller motion 
och hälsa. Som en morot för denna utveckling kan barnen köpa simmärken när de passerar vissa 
målstolpar i simningen, allt anpassat efter ålder och förmåga. 

Antalet barn i WSS simskolegrupper och Plask & Lek ökar stadigt och köerna växer sig allt längre. 
Under höstterminen 2019 deltog cirka 180 barn i WSS olika simskolegrupper. 

 

Simhopp 

Inom WSS finns även Simhoppsverksamheten. Under året har simhoppet haft fyra grupper, en 
tävlingsgrupp, en grupp i hoppskola, en nybörjargrupp. I varje grupp har det varit mellan sex till tolv 
fantastiska hoppare som varje träning har kommit till simhallen med glatt humör och massor med 
mod. Under delar av hösten hade vi äran att ha Wilma som tränare, väldigt uppskattad av både barn 
och vuxna. Vi har under året använt oss av Anna Lindbergs träningsprogram för landträning där 
tanken med programmet är att bygga upp styrka samt att öka flexibilitet och explosivitet. 
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Ungdomar 
Under året har det varit två tävlingar på fastlandet för tävlingsgruppen där Wisby Simsällskap gjorde 
fantastiska resultat. Vi har också haft två hemmatävlingar där alla barn/ungdomar fick vara med och 
delta oavsett nivå. 
 
Simhoppet 2019 avslutades med vår egen hemmatävling som hölls i december i samband med 
Gotlandsmästerkapet 
 
Masters 
Varje onsdag kväll samlas det ett gäng glada och halvgalna vuxna för att träna simhopp. Under året 
har Wilma även varit med som tränare för masters och gett deltagarna nya utmaningar. Detta ger 
mersmak inför kommande termin där varje deltagare har fått sätt upp egna mål för sin träning, målet 
kan vara alltifrån att våga hoppa ett vanligt fothopp från en viss höjd till att göra “handståendehopp” 
från femman. 
 
Även masters har haft möjlighet att tävla och på Gotlandsmästerskapen ställde två deltagare upp en 
på damsidan och en på herrsidan. 
 

Simhoppsläger 

I somras anordnade simhoppssektionen i Wisby Simsällskap ett simhoppsläger här på ön där 
deltagare och tränare från Polisens simhopp och Neptuns simhopp var med. Det var bad och lek vid 
Blå Lagunen, utflykt till Fårö med bad och träning, trampolinträning på Kneippbyn, föreläsning av 
Blossom Tainton, olika tävlingar och mycket mer.  
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Morgonbadarna herrar 

Under hösten 2019 var det XX inskrivna i gruppen som motionerar i gympasalen två gånger i veckan.  
Några av deltagarna passar även på att simma lite efter gympan, men sen är det bastun som gäller. 
Efter träningen blir det sedan en promenad till Märtas Café för en pratstund och fika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morgonbadarna damer 

Föreningens morgonbadande damer är en härlig grupp på 7 st. Måndagsmorgnar intar de poolen 
redan kl. 06:00. Efter träning och en stund i bastun avslutar de, liksom herrarna, med en fikastund på 
Märtas Café. 

 

 

 

 

 

 

 

Vattengymnastik 

Att träning i vatten är en skonsam och effektiv träning vet vi. Inom WSS finns därför tre 
motionsgrupper med ca 50 män och kvinnor som tränar vattengymnastik, både med och utan 
motstånd. Träningen innefattar uppvärmning, styrka, kondition och rörlighet. 

 

Simning (vuxensim) - Crawlkurser för vuxna 

Wisby Simsällskap erbjuder både nybörjar- och fortsättningskurser i crawl. Under året har vi haft XXX 
deltagare som flitigt tränat simning under ledning av Sofie Kleberg och Amanda Jansson. 
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Utbildning SISU 

Tillsammans med vår samarbetspartner, SISU Idrottsutbildarna, arbetar vi med olika 
utbildningsinsatser för aktiva, ledare, funktionärer och föräldrar. Utbildningen är viktig för att säkra 
en bra och väl fungerande verksamhet. I syfte att långsiktigt säkra tillväxten av tävlingsfunktionärer 
har det under 2019 genomförts återkommande funktionärsutbildningar. Föreningen efterlyser 
löpande fler personer som kan tänka sig att bli funktionär, ett fint sätt att aktivt bidra till sina 
barn/barnbarns intresse. 

Förutom detta har WSS tagit del av SISU:s övriga utbildningar, bland annat kassörutbildning, 
utbildning i arbete med hemsidor mm. 

 

Utomhusbaden  

Utomhusbaden Terra Nova och Melonen är en av föreningens viktigaste inkomstkällor under året. 
Under 2019 fick vi Gotlandshems fortsatta förtroende att arrendera baden i ytterligare 2 år. Det ger 
oss även möjligheten att erbjuda sommarjobb till 20 ungdomar som får möjligheten till ett 
ansvarsfullt och roligt sommarjobb.  

Liksom tidigare år fick vi ovärderlig hjälp av Gotlands Idrottsförbund/SISU med att städa baden inför 
öppningen. Detta ger oss möjligheten att iordningställa baden innan bevattningsförbudet träder i 
kraft på ön.  

Under sommaren erbjuds även sommarsimskola på båda utomhusbaden som var mycket populära. 

Terra Novabadets maskinrum hade renoverats till öppningen vilket medförde en högre vattenkvalitet 
än tidigare (även högre vattentemperatur). Framöver ser vi att det finns behov av att uppgradera 
även Melonens maskinrum då det var lite svårare att hålla samma kvalitet där.  

Ungdomarna som arbetade under sommaren fick en god sammanhållning och mycket bra stämning i 
gänget, även mellan de två baden.  

Inom Wisby Simsällskap erbjuds, från att man fyllt 15 år, möjlighet att sommarjobba på Terra Nova 
eller Melonenbadet i Visby. Det är ett bra sätt att komma in i arbetslivet och få ta ansvar, samarbeta 
osv. Ungdomarna genomgår obligatorisk utbildning i livräddning och HLR innan man börjar arbeta. 

Under sommaren är det mycket som hanteras, vattenpåfyllning, kemikaliekontroller och påfyllning av 
dessa, kioskverksamhet, ansvar för öppning/stängning, kassaredovisning osv. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Det här fotot av Okänd författare 

https://thezombiespeaks.wordpress.com/tag/fear-of-long-words/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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Fagning på Tofta och Toftaparkeringen (+ simskola) 

Sommartid har WSS fått förtroendet att serva badgäster på Toftaparkeringen. Toftaparkeringen 
bemannas under högsäsongen av WSS simmare/simhoppare där vi agerar P-vakter, hjälper folk att 
betala och placera bilarna så bra det går för att få plats när det är mycket besökare.  

Den 1 juni hade WSS den årliga städdagen på Toftabadets camping, vilket ingår i det avtal föreningen 
har med Tofta Intressenter. 

Det var en mycket bra uppslutning av både ungdomar och föräldrar under städdagen, stort tack till 
alla som bidrar med såväl traktorer som fyrhjulingar och släpkärror. Efter hårt arbete bjöds det på 
grillad korv och dricka under dagen och vi lämnade campingen redo för sommaren. 

 

   

 

 

 

Simskolan på Tofta 

Under sommaren genomförs under veckorna 29-31 simskola i bassängen på Tofta Strand under 
ledning av instruktörer från WSS.  

 

Ungdomskommitténs höstaktivitet 

Under Halloweenhelgen arrangerades, på initiativ av ungdomskommittén, en övernattning 
Stenkumla bygdegård med tillhörande spökvandring.  
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Utdelade vandringspriser 

Under Gotlandsmästerskapen delades följande utmärkelser ut: 

• WSS pris ”För träningsflit”: Ella Adman, Nella Silfwergård, Tuva Jacobsson, Molly Jacobsson 

• Juniwiks vandringspris ”Bästa allroundsimmare”: Jesper Granath 

• WSS vandringspris ”Bästa allroundsimmare”: Hedda Sköld 

• WSS pris ”Bästa lovande unga simmare”: Axel Engman, Malte Lyth 

• WSS pris ”Sällskapets bästa simmare”: Elias Lyth 

• Idrottshistoriskas vandringspris ”Sällskapets bästa simhoppare”: Nova Engström, Vilda Falke 

• WSS vandringspris ”Bästa kompis” simmare: Ella Adman, Robin Cederqvist 

• WSS vandringspris ”Bästa kompis” simhoppare: Mio Åkerblom, Nova Engström 

• ”Rune Fohlströms stimulanspris”: Emma Persson, Elias Lyth 

• WSS Uppmuntringspris ”Årets unga ledare”: Filippa Holphers, Matilda Johansson 

• ”Peter Asps Ledarstipendium 2019”: Milad Nazari 

• Joda Bars Uppmuntringspris ”För goda insatser”: Kjellis och Elsie Nordström 
 

Gotlandsmästerskap och Luciatåg 2019 

Den 14 december… 
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Ny på jobbet 

Redan på förra årets årsmöte berättade vi att WSS anställt                            
ytterligare en simtränare. Den som väntar på något gott får dock vänta en 
stund. Den 1 januari 2020 började Rikard ”Picco” Lindberg hos oss. Rikard har 
en lång karriär inom simningen i bagaget med bland annat 10 år med 
simlandslaget. Närmast kommer Rikard (som är hemvändande gotlänning) 
från Järfälla Simsällskap och har varit med och fostrat framgångsrika simmare 
som Robin Hansson och XXXXX.  

Vi säger varmt välkommen till Rikard som tillsammans med Milad kommer att 
genomföra träningarna vara med och utveckla klubben framöver. 

 

 

Försäljning 

Under 2019 har vi i vanlig ordning bedrivit försäljning av olika saker i syfte att dra in pengar till 
föreningen. Förutom försäljningen av Idrottsrabatthäften och ljus testade vi under våren att sälja 
grillkol inför sommaren.  

Dels för att flytta en del av försäljningen från juletid till våren men även för att grillkolen innebär en 
avsevärt bättre inkomst till klubben än vissa andra saker vi sålt. Resultatet från kolförsäljningen var 
mycket bra och vi planerar att sälja detta även 2020, kanske kan vi komma igång lite tidigare då för 
ännu bättre resultat.  
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Minnesord  

Kjell Thuresson 

Kjell ingick i WSS styrelse mellan 1982-1988, delvis som 
sekreterare. Under dessa år satt Kjell även i Gotlands Simförbunds 
styrelse. Det var inte många tävlingar Kjell missade under sina 
cirka 40 år som funktionär (1980-2019). Förutom praktiska 
göromål var han en utmärkt julgransförsäljare under dessa år, Kjell 
ställde upp på vad man än bad honom om. Han var en mycket lojal 
och trogen vän och kompis. 

Kjell Thuresson erhöll ett antal utmärkelser inom simningen och 
2002 blev han hedersmedlem och hedersledamot i WSS.  

Kjell avled den 15 december 2019, endast 77 år. 

 

 

Kerstin ”Tjatte” Sigalit 

Kerstins tid i WSS började när sonen gick i simskola. Senare blev det 
vuxensimskola. Hon var med i ”Julmarknadsgänget” under många år och 
blev dessutom WSS första kvinnliga ordförande under ett års tid sedan 
starten 1922. Hon var också flitig vattengymnastikdeltagare under flera år. 

Kerstin avled den 31 augusti 2019, nästan 94 år gammal. 
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VERKSAMHETSPLAN 2020 - Föreningsarbete 

Månad  Datum/aktivitet 

Januari  Terminsstart 

  LOK-stöd, redovisning 

  Resebidrag, redovisning 

  Bokning av hallar, sommarsäsong 

  Annons för sommarjobbare 

  Årsredovisning/Årsbokslut från föregående år 

 

Februari  Årsberättelse klar 3 veckor före årsmötet 

  Planera tävlingsansökningar för nästkommande år 

  Inbjudningar till egna tävlingar 

Driftsavtal klart samt påbörja planering utomhusbaden 

Delta i tränarutbildning? 

Genomgång med revisor samt underlag till årsberättelse 

 

Mars  Årsmöte XX/3 

  Sista ansökningsdag, sommarjobb 

  Planera schema, Toftaparkeringen  

  Planera terminsavslutning 

  Annonsera och öppna anmälan för sommarens simskolor 

  Anställningsavtal klara med sommarjobbare 

  Förberedelser för sommarens simskola 

  Ansökan bassängtider nästa läsår 

  Delta på årsmöte, Stockholms Simförbund 

  Planera Scandic Swim/Kneippbyn Swim 
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April  Utvärdering/intresseförfrågan i grupperna inför nästa läsår 

  Utskick arbetsschema för utomhusbaden 

  Utskick arbetsschema Toftaparkeringen 

  Avstämning utomhusbaden med Gotlandshem 

Iordningställa utomhusbaden 

Delta på årsmöte, Svenska Simförbundet 

Planera Peter Asp Swim 

Ekonomiavstämning Q1 

Utvärdering grupper, sammanställning, ledarträff 

 

Maj  Budgetuppföljning, rev. Av höstens tävlingar 

  Planering av grupper inför hösten 

  Öppna förtursanmälan till höstens simskolor 

  Ansöka om medel från Idrottslyftet 

 

Juni  Utskick till simmarna och hopparna för kommande läsår 

  Scandic Swim 

  Simhoppsläger på Gotland med Stockholmsdistriktets klubbar 

  Introduktion för sommarjobbarna, livräddning/HLR 

  Öppna utomhusbaden 

  Öppna allmän anmälan till höstens simskolor 

 

Juli  Deltagande vid Idrottens dag, simning och simhopp 

  Resebidrag, redovisning 

  Ekonomiavstämning Q2 

 

Augusti  Upptakt för samtliga ledare, kommittéer, styrelse och anställda 

  Stänga utomhusbaden 

  LOK-stöd, redovisning 
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September  Föräldramöte i samtliga grupper 

  Direktiv från styrelsen om nästa års budget 

  Önska tävlingar/läger för nästkommande år 

  Peter Asp Swim 

 

Oktober  Budgetarbete in till styrelsen 

Utvärdering/intresseförfrågan i grupperna inför nästa termin 

Planering av grupper inför våren 

Ansökan Gotlands Idrottsförbunds utmärkelser 

Översyn av statuter Gotlandsmästerskapen 

Ekonomiavstämning Q3 

 

November  Budgetarbete klart inför nästkommande år 

Se över tränare/grupp och skriva överenskommelser 

Öppna förtursanmälan till vårens simskolor 

Utse pristagare statuter Gotlandsmästerskapen 

Utse nominerade och pristagare till Peter Asps stipendium 

Samla in uppmuntringspriser till Gotlandsmästerskapen 

 

December  Utskick till simmarna inför kommande termin 

Öppna allmän anmälan till vårens simskolor 

Gotlandsmästerskapen/Lucia 

Terminsavslutning 

Rapportering närvaro, grupper och ledare 

Utvärdering av grupper, sammanställning och ledarträff 

Skicka in ev. motioner till Simförbundets årsmöte 
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SPONSORER  

Wisby Simsällskap vill tacka alla sponsorer som, på olika sätt, generöst bidragit till vår verksamhet 
under året. Ert stöd bidrar till en värdefull utveckling för våra gotländska barn och ungdomar. 
Följande företag stöttade WSS under 2019: 
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