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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. 

 
 
Vissa förbättrade villkor för GSS jämfört med 2021 

 
Under 2021 flyttades all bokning av tider och linbanehyra till Kultur-och fritidsenheten vid 
Värmdö kommun. Från och med vårterminen 2021 har GSS enbart 40 linbanetimmar per 
vecka. Detta att jämföras med 55 timmar 2019. Vidare har alla träningstider senarelagts och 
huvuddelen av träningarna flyttats till fredagskvällarna. Vi har i likhet med föregående år inte 
haft möjlighet att bedriva träning i lilla bassängen för de allra minsta. Under 2022 
genomfördes en omförhandling av villkoren, i samband med förnyelse av avtalet mellan 
Värmdö kommun och Gustavsbergsbadet AB. Det nya avtalet som sträcker sig till den sista 
december 2025 och innebär tyvärr inga förändringar avseende träningsdagar och 
träningstider för GSS. Det nya avtalet innehåller dock förbättrade villkor avseende avgifter för 
bassängtid samt möjlighet att anordna en större extern tävling i Gustavsbergsbadet. De 
förbättrade villkoren avseende ekonomi och tävlingar är ett positivt resultat av den dialog 
GSS styrelse har haft med kommun och bad under året. 
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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: träningen inleds i steg 1 – 3, ofta kallad teknikgrupperna, därefter går 
man vidare till Medleygruppen och tävlingsgrupperna.  

 
Simmarna har utvecklats mycket under året. Intresset för klubben är fortsatt mycket stort. 
Detta är glädjande, men klubben har idag inga möjligheter att expandera mer än att fylla 
befintliga grupper då vi ännu inte erbjuds fler tider i badet av kommunen. Våren 2022 
startades det upp två nya grupper, en Ungdomsteknikgrupp samt en steg 1-grupp för 
nybörjare från 12 år och äldre som vill börja simma. Under 2022 infördes också 
Medleygruppen som ersatte det som tidigare var C-gruppen, vilket innebär att klubben 
återigen har två renodlade tävlingsgrupper. 

 
 
Tävlingar, vårterminsavslutning och Summercamps 

 

Tävlingarna gick under året tillbaka till ett normalläge efter pandemin, och klubben fortsätter 
visa stor bredd i olika tävlingssammanhang. Våra interna tävlingar har genomförts under 
våren och hösten och under året var det flera simmare från Medleygruppen som gjorde sin 
tävlingsdebut. Klubben hade även en simmare som kvalade in till Stockholmsregionens final 
av svenska Ungdomsmästerskapen (sum-sim) under hösten. Under våren deltog GSS även i 
en stor tävling på Gotland, en positiv och gemenskapsbyggande resa med goda resultat i 
tävlingen. 
Den traditionsenliga och uppskattade vårterminsavslutningen på Södersved genomfördes 
den 5 juni med fika, brännbollspel, bad samt tipspromenad. 
Vi genomförde även våra uppskattade Summercamps på Gustavsbergsbadet i juni och 
augusti. Ett 20-tal simmare från klubben deltog och fick tre fullspäckade dagar med 
simträning, lunch, fika och gemensamma utomhusaktiviteter. 

 
Utbildning 

 

I klubbens regi har ett antal funktionärsutbildningar genomförts under året. Klubben har ett 
ständigt behov av nya funktionärer för att kunna bedriva tävlingsverksamhet. 
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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 utmaning att utbilda fler funktionärer och få fler 
föräldrar engagerade i klubben, både som funktionärer och i styrelsearbetet. 

 
Klubben har ställt krav på att samtliga tränare genomgår HLR-utbildning årligen och 
uppmuntrar framför allt ungdomstränarna att utbilda sig efter Simförbundets Nivå 1 
Simidrottsledare, och Nivå 2 Simlinjeinstruktör. Nivå 1 består av två delar: Grundutbildning 
för tränare (vilken arrangeras av SISU distrikten, med ca 20 utbildningstimmar varav hälften 
via webben, och är tillgänglig från det år man fyller 14) samt Simidrottsledare (arrangeras av 
Stockholm Simförbund, och består av ca 40 utbh varav hälften via webben, och är tillgänglig 
från det år man fyller 16). Klubben uppmuntrar samtliga tränare, vuxna som ungdomar, att gå 
den idrottsgemensamma utbildningen Grundutbildning för tränare. Totalt gick 8 
ungdomstränare Grundutbildning för tränare förra året, och fyra ungdomstränare slutförde 
Nivå 1-utbildningen genom att gå Simidrottsledare. 

 
Medlemmar 

 

Vid verksamhetsårets slut räknade klubben 161 simmare och 20-tal tränare. 
 
 
Styrelsen 

 

Styrelsen har sammanträtt ungefär en gång per månad. 
 
Från och med 2021 flyttades GSS över till att boka tider och betala linbanehyra via Kultur- 
och fritidsenheten (Värmdö kommun). Villkoren innebär att det finns en övre gräns för antalet 
tider. Under 2022 har GSS ännu inte uppfattat att andra föreningar velat ta del av den 
”föreningspott” av tider som finns. Styrelsen har under året aktivt försökt förbättra villkoren i 
en konstruktiv och positiv dialog med kommun och bad. Dialogen har bland annat resulterat i 
att våra avgifter för bassängtid har sänkts till en nivå som harmoniserar med andra klubbar i 
Stockholmsregionen och övriga landet, samt att GSS återigen kan få anordna vår stora 
externa simtävling Gurrasimmet. Vidare har styrelsen i dialogen med kommun och bad under 
året klargjort att vi kan nyttja våra ordinarie tider för våra egna interna tävlingar. När det gäller 
förbättrade villkor avseende utökade träningstider och önskemålet om att få nyttja simhallen 
på söndagar så fortsätter styrelsen den dialogen med kommun och beslutsfattare under 
verksamhetsåret 2023. 
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Förvaltningsberättelse 

 

Resultatet för 2022 blev – 50 305,39 kronor. Det negativa resultatet beror främst på att de höga 
avgifterna för bassänghyra fick fullt genomslag under 2022 samtidigt som intäkter från 
träningsavgifter minskade jämfört med 2021. 

 
GSS resultat och finansiella ställning i övrigt framgår av Resultaträkning 2022 och 
Balansräkning 2022. 
 
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 2023-03-24  

 

Styrelsen genom 

Joachim Claesson 
Ordförande 

Magnus Sölvelid 
Vice ordförande & klädansvarig 

Denis Kalensky  
Kassör & Bidrag 
 

 

Christer Forsberg 
Funktionärsansvarig 

Josefin Ström 
Webb & IT  

Pia Forsberg    
Läger & evenemang 

 
 

Melina Bernsland 
Tränaransvarig 
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