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Verksamhets- och förvaltningsberättelse 
 
 
Gustavsbergs Simsällskap drivs ideellt utan vinstintresse. Engagemang från föräldrar är en 
nödvändighet och förutsättning för att klubben ska kunna fortleva och utvecklas. Det krävs 
mycket arbete för att få fram funktionärer, tränare, styrelse och andra nyckelfunktioner. Det 
kan inte nog betonas att det är viktigt att alla föräldrar som har möjlighet att engagera sig gör 
det. Klubben har som krav i beslutad policy att detta särskilt gäller de föräldrar som har barn 
som har två eller fler träningstillfällen per vecka.  
 
 

Förändrade villkor för simklubben 
 
Till höstterminen försämrades simklubbens villkor då Gustavsbergsbadet gjorde om vårt avtal 
dramatiskt. Det första avtalsförslaget från Gustavsbergsbadet innehöll endast 24,5 
linbanetimmar per vecka (jämfört med ordinarie 55 linbanetimmar). Men efter idogt arbete från 
styrelsen förhandlades dessa upp till 47 linbanetimmar. Vidare innebar det förändrade avtalet 
att vi blev av med våra klubbsöndagar och istället fick huvuddelen av vår träning på 
torsdagskvällar. Ytterligare försämringar var att vi blev av med tiderna i lilla bassängen (vilket 
innebar att vi inte längre kunde bedriva simträning för våra yngsta simmare), att simmarna inte 
längre fick tillträde till Gustavsbergsbadet på tider utöver träningstiden och att priset GSS 
betalar till Gustavsbergsbadet per simmare höjdes. Då avtalsförhandlingarna drog ut på tiden 
kom simträningen inte igång förrän 1 september. 
 
Sent i november blev det klart att GSS, från årsskiftet 2020/2021, flyttas över till att boka tider 
och betala linbanehyra via Kultur-och fritidsenheten (Värmdö kommun). Med denna förändring 
kom tyvärr fler försämringar. Från och med vårterminen 2021 har GSS enbart 40 
linbanetimmar per vecka. Vidare har alla träningstider senarelagts, huvuddelen av träningarna 
flyttats till fredagskvällarna och våra avgifter för linbanor höjts ytterligare. Styrelsen har aktivt 
försökt förbättra villkoren, men tyvärr utan gehör från Kultur- och fritidsenheten samt ansvariga 
politiker som också kontaktats.    
 

Covid-19 
 
Under vårterminen flöt simträningen på som vanligt, men vi tvingades ställa in såväl de två 
utmanartävlingarna som vår inbjudningstävling Gurrasimmet. Istället för Gurrasimmet höll vi 
en aktivitetsdag med simning och lek för simmarna. 
 
Vårt inplanerade andra Summercamp i augusti ställdes in från Gustavsbergsbadets sida med 
mycket kort varsel. Anledningen angavs vara att man hoppades tjäna mer pengar på ordinarie 
badgäster och med de begränsningar på antal som fick vara på badet så fick GSS simmare 
inte plats. 
 
Under höstterminen ställdes de två utmanartävlingarna in såväl som lång-KM och Luciasim.  
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På grund av de inställda tävlingarna uteblev intäkter från försäljning av badkläder mm. 
 
Då Gustavsbergsbadet under höstermingen 2020, med hänvisning till covid-19, ändrade våra 
träningstider och huvuddelen av dem flyttades till torsdagar var det en del simmare som inte 
längre kunde delta. Detta samt oron för covid-19 gjorde att vårt medlemsantal sjönk från 177 
till 120 simmare under höstterminen. 
 
Covid-19 och de försämringar som såväl Gustavsbergsbadet som Kultur- och Fritidsenheten 
(Värmdö kommun) har förorsakat GSS verksamhet har tärt hårt på klubben, men vi hoppas 
självklart att GSS återhämtar sig när pandemin är över. 

 
Simträning 
 
Simträning har främst bedrivits under skolans läsår. Tävlingsgrupperna har även utnyttjat mer 
av loven till träning. 
 
Simträningen har bedrivits av våra ungdoms- och vuxentränare. Vi har under året tränat 
simmare i olika grupper: Under vårterminen tränade de yngsta barnen i simgrupper i lilla 
bassängen, till höstterminen drogs dock vara möjligheter att nyttja lilla bassängen in och vi 
kunde därmed inte bedriva fortsatt träning för de yngsta simmarna. De mer erfarna simmarna 
tränade i stora bassängen (teknikgrupper, tre tävlingsgrupper samt en träningsgrupp för 
ungdomar som vill träna men inte tävla). 
 
Simmarna har utvecklats mycket under året. Intresset för klubben är fortsatt stort. Detta är 
glädjande, men klubben har idag inga möjligheter att expandera mer än att fylla befintliga 
grupper då vi inte kan erbjudas fler tider i badet (för att t.ex. kunna öka antalet simgrupper eller 
ge mer tid till tävlingsgrupperna). Klubben har fört dialog med Gustavsbergsbadet och Kultur- 
och fritidsenheten (Värmdö kommun) angående utökade träningstider, dock utan framgång.  
 
Den traditionsenliga vårterminsavslutningen på Södersved kunde i år tyvärr inte genomföras 
på grund av covid-19.  
 
I början av sommarlovet arrangerade klubben ett fullbokat SummerCamp. Under några dagar 
gavs intensiv träning med minst två simpass plus något fys-pass om dagen.  
 
Klubben har under året begärt in utdrag ur belastningsregistret för tränare över 18 år samt 
styrelsemedlemmar. 
 

Tävlingar och läger 
 
Tyvärr har det rådande läget med covid-19 i hög grad omöjliggjort tävlingar, vilka annars 
skapar en möjlighet till att bygga upp en sammanhållning i klubben. Under januari och februari 
har GSS deltagit vid några tävlingar i Stockholmsregionen. I oktober anordnades en mindre 
tävling tillsammans med Saltsjöbadens IF och Skuru IK i Näckenbadet.  
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I februari anordnades det årliga träningslägret på Åland som riktas till samtliga simgrupper. 
Lägret var givande med simträning och fysträning. Naturligtvis är de sociala aktiviteterna 
viktiga och som alltid ”Mello” på lördagskvällen.  
 
 
I september åkte A- och B-gruppen på träningsläger till Kristinehamn, för en helg fylld med 
massor av träning och musikquizz. 
 
Utbildning 
 
I klubbens regi gavs funktionärsutbildning vid ett tillfälle för 6 personer. Klubben har ett ständigt 
behov av nya funktionärer för att kunna bedriva tävlingsverksamhet.   
 
Funktionärerna är en förutsättning för att GSS ska kunna stå som organisatör för egna 
tävlingar och ett måste för en klubb med inriktning att delta i externa tävlingar, där man ofta 
också efterfrågar funktionärsstöd. Det är en fortsatt stor utmaning att utbilda fler funktionärer 
och få fler föräldrar engagerade i klubben. 
 
Klubben har ställt krav på ungdomstränarna att de ska ha utbildning motsvarande den första 
nivån som simförbundet erbjuder. Samtliga ungdomstränare som är 15 år har haft möjlighet 
att slutföra grundutbildningen som tränare via SISU (Riksidrottsförbundets studieförbund). 
Även fyra vuxna har deltagit i dessa utbildningar. En tränare i klubben har också vidare utbildat 
sig till nivå två hos simförbundet. 
 

Medlemmar 
 
Antalet medlemmar varierar något mellan terminerna. Vid vårterminens slut räknade klubben 
177 aktiva simmare och cirka 33 tränare. Under höstterminen minskade antalet aktiva 
simmare, till stor del på grund av förändrade träningstider. Vid verksamhetsårets slut räknade 
klubben 120 aktiva simmare 120 och 28 tränare. 
 

 
Styrelsen 
 
Styrelsen har sammanträtt ungefär en gång per månad.   
 
GSS har fram till årsskiftet 2020/2021 haft avtal med Gustavsbergsbadet som specificerar 
simklubbens och simhallens mellanhavanden som års- eller halvårsvis arbetats om. Klubben 
har samarbetat med simhallens personal och ledning kring både löpande verksamhet och 
tävlingar. Klubben har vid upprepade tillfällen påtalat behov om utökade träningstider, dock 
utan gehör. 
 
Från och med 2021 har GSS flyttas över till att boka tider och betala linbanehyra via Kultur- 
och fritidsenheten (Värmdö kommun). Denna förändring har tyvärr inneburit kraftiga 
försämringar för GSS möjlighet att bedriva sin verksamhet (se ovan). Styrelsen har aktivt 
försökt förbättra villkoren, men tyvärr utan gehör.    
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Simklubbens avgifter för bassängtid har redan tidigare varit mycket hög i relation till andra 
klubbar i Stockholmsregionen och övriga landet. Från och med 2021 är avgifterna tyvärr ännu 
högre.   
 
 
Förvaltningsberättelse  
 

Föreningen har, trots effekterna av försämrade villkor från Gustavsbergsbadet och minskat 
medlemsantal till följd av covid-19, fortsatt en stabil ekonomi och god likviditet. Resultatet för 
2020 blev- 13 222 kr jämfört med en budgeterad förlust på -67 654 kr. Intäkterna var något 
lägre än budget, men kostnaderna hölls nere så att budget ändå kunde hållas. Den största 

kostnaden är avgifterna till badet som under året var 299 621 kronor.  
 
GSS resultat och finansiella ställning i övrigt framgår av Resultaträkning 2020 och 
Balansräkning 2020.  
  
Styrelsen föreslår att årets resultat överförs i ny räkning.  
 
 
 
 
GSS styrelse tackar samtliga simmare, tränare, funktionärer och föräldrar för alla goda insatser 
under året!  
 
 
Gustavsberg 2021-03-10 
 
Styrelsen genom 
 
Charlotte Wiker  
Ordförande & Grodan 
 

David Alvén  
Vice ordförande 

Lena Johansson  
Kassör & Bidrag 

Tomas Wendt 
Funktionärsansvarig 
 

Magnus Brattgård 
Tränaransvarig 

Maria Ekström  
Läger & evenemang 

Michael Ellnebrand  
IT & Registeransvarig 
 

Martin Söderberg 
Klädansvarig 

Albert Åkerman   
Tävlingsansvarig 

 
 


