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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  
  
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 senarelagt och 
huvuddelen av träningarna flyttats till fredagskvällarna. Vi har inte haft möjlighet att bedriva 
träning i lilla bassängen för de allra minsta.  
  
 
Covid-19  
  
Under inledningen av 2021 fick all träning ställas in i början av 2021. Därefter har simträningen 
kunnat fortsätta. Vi kunde under hösten arrangera en utmanare som är en intern tävling. Under 
pandemin har träning kunnat fortsätta utifrån de restriktioner som getts föreningslivet. Särskilt 
drabbade har ungdomarna från 15 år varit. De fick inte träna under inledningen av 2021.   
 
Vidare har klubben inte kunnat arrangera klubbmästerskap eller det traditionsenlig 
Ålandslägret. Glädjande nog kunde ett mindre läger för tävlingsgrupperna arrangeras i 
september.  
 
I övrigt har klubben följt de rekommendationer som gällt också Gustavsbergsbadet. Vidtagit 
åtgärder som att inte genomföra fysiska möten när detta har varit omöjligt och informerat om 
smitta i grupper när det har förekommit 
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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 de tre tävlingsgrupperna. Det finns också 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. Styrelsen fattade under hösten beslut om att 
minska tiden för simmarna i steg 1 till 45 minuter för att ge mer och behålla tid för steg 2 -3. 
Tävlingsgrupperna A – C har under hösten delat träningstider och under hösten beslutades 
också om helt gemensam träning för dessa grupper för att få en bättre flexibilitet för simmarna 
och öka träningstiden för de som vill satsa mer på simning.  
  
Den traditionsenliga vårterminsavslutningen på Södersved kunde i år tyvärr inte genomföras 
på grund av covid-19.   
  
 
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 inledningen av hösten har 
GSS deltagit vid några tävlingar i Stockholmsregionen. Ett träningsläger för tävlingsgrupperna 
arrangerades i Kristinehamn där ett 20- tal simmare deltog. Naturligtvis med sociala aktiviteter 
och besök i regnet vid Picassostatyn. I september kunde en mindre och sanktionerad utmanare 
arrangeras. 
  
Utbildning  
  
I klubbens regi gavs en digital funktionärsutbildning vid ett tillfälle för sex personer. 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 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). 
Totalt har 8 tränare utbildat sig under året. Två tränare i klubben har också vidare utbildat sig 
till simlinjeinstruktörer. 
 
Medlemmar  
  
Vid verksamhetsårets slut räknade klubben 153 simmare och 20-tal tränare.  
  
  
Styrelsen  
  
Styrelsen har sammanträtt ungefär en gång per månad.    
  
Från och med 2021 har GSS flyttas 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. Vi har ännu inte sett att andra föreningar velat ta del av den ”föreningspott” av tider som 
finns. Vidare finns det en fortsatt osäkerhet i möjligheten att utnyttja våra ordinarie tider för 
våra egna interna tävlingar. Styrelsen har aktivt försökt förbättra villkoren, men tyvärr utan 
gehör.   
  
Simklubbens avgifter för bassängtid har redan tidigare varit mycket hög i relation till andra 
klubbar i Stockholmsregionen och övriga landet.  
  
  
Förvaltningsberättelse   
  
Resultatet för 2021 blev – 11 430,43 kronor.  
 
GSS resultat och finansiella ställning i övrigt framgår av Resultaträkning 2021 och 
Balansräkning 2021.   
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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 2022-03-22  
  
Styrelsen genom  
  
Magnus Brattgård 
Ordförande   
  

Magnus Sölvelid  
Vice ordförande/ klädansvarig  

Denis Kallensky 
Kassör & Bidrag  

Kajsa Gustafsson 
Funktionärsansvarig  
  

Josefin Ström  
Tränaransvarig  

Maria Ekström   
Läger & evenemang 

Michael Ellnebrand   
IT & Registeransvarig  

Melina Bernsland 
Adjungerad 

   

  
  
  


