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Verksamhetsplanen 2022 är skriven utifrån föreningens fastställda verksamhetsberättelse för år 2021. 

Under året ska vår förening fortsätta att implementera Svensk simidrotts strategiska plan: ” Strategi 
2025”.  Strategin ger vår förening ledning att styra, leda och prioritera verksamheten, samt vad vi ska 
fokusera på. I detta arbete ingår Svensk Simidrotts utvecklingsmodell som beskriver hur det ska finnas 
plats för alla inom Svensk Simidrott oavsett ålder, förutsättningar och ambitionsnivå.  

Vi kommer fortsätta att arbeta med integration och simkunnighet vilket är i direkt linje med Svensk 
Simidrotts strategiska plan. 
 
Vi har under 2021 fortsatt och sökt kunskap om hur aktiviteter för barn med särskilda behov kan 
delta i simning. Vi hoppas på att kunna utveckla dessa träningsgrupper och på så sätt kunna erbjuda 
ännu fler barn och ungdomar möjlighet att få vattenvana eller lära sig simma. Vår ambition är att 
utveckla denna målgrupp.  

Arbetet med föreningens långsiktigt uppsatta mål kommer fortgå. I vissa delar revideras målen där vi 
ser att vi nått upp till de satta målen och nu vill öka våra förväntningar i 2022 års verksamhetsplan. 

Ett annat arbete är att fortsätta rekrytera tränare och ledare utanför föreningen, samt att få fler 
aktiva i föreningens olika delar såsom styrelse, funktionärer och kommittéer för att utveckla 
föreningen och fördela arbetsuppgifterna på fler personer. Vi startade under hösten 2021 upp flera 
nya kommittér, som vi hoppas kunna utveckla under 2022. 

Ur vå rå stådgår 

Föreningen skall bedriva simsport, som bl.a. innebär att bedriva verksamhet som omfattar 
vattenvana, simundervisning, träning och tävlingsdeltagande, instruktörsutbildning, ledarutveckling 
och arrangemang.  
Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens 
verksamhetsidé”, vision och värdegrund” (1 kap RF:s stadgar, bilaga) samt med särskild vision att: 
 
Arbetet ska baseras på en värdegemenskap som präglas av långsiktighet och engagemang 

Föreningen skall: 

• arbeta för att simkunnigheten sprids till alla medborgare i Västerviks kommun. 

• svara för simidrottens utveckling i Västervik kommun och utifrån en bred verksamhet ge 
förutsättningar för idrottande på nationell nivå. 

• genom god uppfostran främja ett gott uppförande och god kamrat- och idrottsanda samt respekt 
för alla människors lika värde, i och vid sidan av bassängen. 

• skapa en god klubbkänsla och en social gemenskap på alla plan för alla klubbens intressenter 

 
Föreningen ska motverka all form av diskriminering samt aktivt verka för en dopingfri idrott.  



Huvudverksåmheter  

 
I Västerviks Simsällskap finns följande huvudverksamheter: 

• Simlinjen 
• Tävlingsgrupper 
• Breddverksamhet 
• Tävlingsarrangemang 

 
Övriga verksamheter betraktas som stödverksamheter och finns beskrivna längre bak i 
verksamhetsplanen. 

Simlinjen i Vå sterviks Simså llskåp 
 
Simlinjen omfattar idag Minisim till Teknikskolan. Teknikskolan är en övergångsgrupp mellan Simlinjen 
och Tävlingsgrupper och det är extra viktigt att denna grupp har bra kommunikation både med 
Simlinjen och med Tävlingsgrupperna. 
 

Syfte, Simkunnighet 
Simlinjen i VSS ska vara det naturliga alternativet för att lära sig simma i Västerviks kommun och VSS 
ska aktivt arbeta för en hög simkunnighet i kommunen. 
Föreningen har målsättningen att bedriva sommarsimskola i Västerviks simhall samt även 
sommarsimskola på landsbygden för att öka simkunnigheten. 

Rekrytering 
Simlinjen ska vara grunden för rekryteringen till tävlingsgrupperna och breddverksamheten och 
övergången till dessa grupper ska uppmuntras och underlättas. Simlinjeverksamheten ska ge 
simglädje och simfärdigheter som lägger grunden för ett livslångt intresse för simning. 

Må l 
Genomföra Simlinjeverksamhet enligt Svenska Simförbundets Simlinjen från Minisim till Teknikskolan 
med minst 350 simmare/termin. 
Starta upp babysim under året. 
Varje år ska minst 15 simmare bli simkunniga motsvarande Hajen guld i Simlinjens verksamhet. 
Varje år ha minst 8 simmare som kan flytta upp i tävlingsgrupperna från Teknikskolan. 

 

  



Tå vlingsgrupper i Vå sterviks Simså llskåp 
 
Tävlingsgrupperna omfattar A, B, C, och D gruppen. I dessa grupper hamnar de barn och ungdomar 
som tidigare simmat i Simlinjen och som har ett stort intresse för simning och tävling. 

Syfte 
Västerviks Simsällskap har ambitionen att vara en förening som ger simmarna en bred kunskap kring 
tävling och träning. Vi vill finnas för alla, oavsett vilka mål man har med sin simning, om det så är en 
elitkarriär eller ett distriktsmästerskap som är målet.  Vi vill att alla simmare ska få utvecklas efter sina 
egna förutsättningar och ålder. 

Tävlingsgrupperna ska ge simmarna möjlighet och rätt förutsättningar att utveckla sina 
tävlingsresultat utifrån sin förmåga och sitt engagemang. Målet är att simmarna ska utvecklas så 
mycket som möjligt resultatmässigt, men vi vill även lägga grunden för ett livslångt intresse för 
simning och välmående. Vi vill bidra med kunskap om sig själv och sin träning, förmåga att ta ansvar 
för att planera, genomföra och utvärdera sin träning, träna ledaregenskaper, kamratskap m.m. 

 

Resultåtinriktning 
Träningen och planeringen för grupperna inriktas på att prestera resultat på distriktstävlingarna DM, 
JDM, SUMSIM-region och Simiaden. 

 

Avgrå nsning topp 
Träningen i tävlingsgrupperna ska vara tillräcklig för att de som önskar och har förmåga, ska kunna 
kvalificera sig till JSM och SM. Vad föreningen kan erbjuda simmare med högre ambitioner får 
bedömas individuellt från fall till fall och utifrån föreningens resurser och möjligheter för tillfället. 

Simmare som avser att satsa mot högre mål en vad som beskrivs ovan tar kontakt med styrelse och 
aktuell tränare så att föreningen i största möjliga mån har möjlighet att möta upp förväntningar och 
önskemål från simmaren. Vid eventuellt föreningsbyte ska detta kommuniceras med styrelse och 
huvudtränaren. 
 

Avgrå nsning bredd 
Simmarna erbjuds träning och andra resurser som motsvarar deras ambitioner och förmåga att 
tillgodogöra sig träningen. För simmare som inte delar tävlingsgruppernas resultatmål flyttas fokus till 
personlig utveckling, livslångt intresse för simning, kunskap om simträning och ledarskap i 
breddverksamheten. 

Må l 
• Tillhöra de 10 bästa klubbarna i Östsvenska Simförbundet med avseende på klubbpoäng på 

DM, JDM, Sum-Sim region och Simiaden. 
• Ha minst 2 tävlingssimmare i varje åldersklass (killar resp. tjejer) från ca 10 års ålder t.o.m. 16 

år (= 28 simmare), samt minst 4 DM/JDM-kvalificerade simmare, tjejer resp. killar (= 8 
simmare). 

• Regelbundet ha simmare som kvalificerar sig till Sum-Sim riks, JSM och SM. 
• Sträva efter att alla simmare utvecklas positivt utifrån sina mål och insatser, utvecklar ett 

livslångt simintresse samt kunskaper och färdigheter om sig själv, träning, föreningskunskap 
och kamratskap. 
 

  



Breddverksåmhet i Vå sterviks Simså llskåp 

Breddverksamheten omfattar idag Ungdomssim, simskola/vattenvana för barn med särskilda behov, 
Vuxensimskola, Vuxencrawl och Mastersgrupp. 

Syfte 
Breddgrupperna ska sträva efter att erbjuda simning till alla genom hela livet, framför allt för dem 
som inte deltar i Simlinjen eller Tävlingsgrupperna. Inom breddgrupperna är fokus på motion och 
hälsa, samt personlig utveckling, men det kan även finnas tävlingsinslag som t.ex. Masterssimning. 
Vilka grupper som kan erbjudas styrs av efterfrågan och tillgängliga ledare/tränare. 

Må l 
• Hitta former för hur fler kan simma i alla åldrar och utveckla nya grupper. 
• Utveckla en naturlig övergång från tävlingssimning till breddgrupper. 
• Bibehålla antalet aktiva ungdomar utöver tävlingsgrupperna i åldern 13-20 år med ungefär 15 

personer/år. 
• Ge ungdomssimmarna förutsättningar att kunna gå vidare in i tävlingsgrupperna. 
• Öka antalet vuxna aktiva medlemmar med 5-10 personer/år. 
• Skapa en tränings/motions grupp för vuxna dit de som gått färdigt crawlskolan kan fortsätta 

sin träning i. Under ledning av en tränare. 
• Fortsätta med drop-in system dit vuxna kan vända sig till som vill ha individuell träning. 
• Integrera crawl- och mastergrupperna mer i föreningen. 
• Fortsätta arbetet med att välkomna och integrera nya personer i vår verksamhet för 

föreningens och samhällets mångfald 
• Genomföra projekt med Västerviks kommun gällande att bedriva simundervisning för de 

elever som ännu ej klarat av den svenska definitionen av att vara simkunnig. 
• Skapa förutsättningar för att personer med särskilda behov ska kunna erbjudas simaktiviteter. 

 
 

Tå vlingsårrångemång i Vå sterviks Simså llskåp 

Tävlingsarrangemangsverksamheten innefattar allt som krävs för att anordna tävlingar, både internt 
och inbjudningstävlingar. 

VSS satsar på att utveckla tävlingen "Tjustsprinten" till en återkommande framgångsrik breddtävling 
för ungdomssimmare. 

  

Syfte 
Föreningen vill kunna arrangera tävlingar av hög klass både internt och för andra föreningar. 

 

• Ett gemensamt projekt som stärker klubbkänslan och stoltheten över vad föreningen kan 
prestera. 

• Simmarna får visa upp sig på hemmaplan och föreningen får en möjlighet att synas i media. 
• Simmarna slipper resa och får möjlighet att tävla på hemmaplan innan man är mogen för 

större tävlingar. Fler möjligheter att prestera bra anmälningstider. 
• Interna tävlingar ger möjligheter att träffas för alla i föreningen. Tillfälle för 

informationsspridning m.m. 
• En ekonomisk fördel genom minskade tävlingsutgifter, resor, övernattning, m.m. samt 

förhoppningsvis ett överskott från externa tävlingar. 
• Kunna ta vår del av ansvaret för gemensamma tävlingsarrangemang i distriktet och länet. 

 

  



Må l 
• Arrangera 1 - 2 inbjudningstävlingar alt. förbundstävlingar per år som håller hög klass och ger 

ekonomiskt överskott. 
• Arrangera en tävling i ”öppen vattensimning” för att stimulera rekryteringen till 

vuxengrupperna. 
• Arrangera interntävlingar som ger simmarna tävlingsmöjligheter och som skapar gemenskap 

och klubbkänsla för alla inblandade. 
• Årligen rekrytera nya tävlingsfunktionärer och utbilda distriktsfunktionärer. 

 

Lå gerverksåmhet 
 
Läger arrangeras för tävlingsgrupperna, när resurser i form av ekonomi och ledartillgång, så tillåter. 
Syftet är att ge möjlighet till kvalificerad träning i en stimulerande miljö och med social samvaro och 
aktiviteter utöver den vanliga träningen. Lägren förläggs med hänsyn till tränings- och 
tävlingsplanering för att ge största möjliga utbyte. Antal dagar, reslängd och kostnad ökar med 
simmarens ålder och träningssatsning och blir på så sätt en morot för fortsatt satsning och utveckling. 

Ekonomi 
Målsättningen för Västerviks simsällskap år 2022 är att använda klubbens intäkter så optimalt som 
möjligt i verksamheten. Vi har ett fast arvode per arbetad grupp i simlinjen. 

Sto dverksåmheter i Vå sterviks Simså llskåp 

 
Trivselkommitte  
Planera och genomföra aktiviteter efter hemmatävlingar. 

Planera och genomföra aktiviteter för simmare, tränare och funktionärer. 

Planera och genomföra läger tillsammans med tränare. 

 

Anlå ggningskommitte  
Ansvara för städning av förråd 1/gång per termin. 

Inköp av utrustning till verksamheten efter godkännande av ordförande. 

 

Tå vlingskommitte  + Sekretåriåt 
Ansvara för planering och genomförande av hemmatävlingar tillsammans med tränare. 

Lägga upp tävlingar i WinGrodan 2 och Tempus, i samråd med tränare. 

 

Sponsorkommitte  
Ansvara för reklamskyltar i simhallen. 

Utveckla samarbetet med sponsorer. 

 

Cåfe kommitte  
Ansvara för att inköp av kaffe, smörgås och pålägg finns i simhallen inför varje söndag och inför 
tävlingar. 

Upprätta en lista över vem jobbar varje söndag. 

Se till att samtliga föräldrar som ska jobba i cafét vet när och vad de ska göra. 

Ansvara för matinköp och matlagning till bortatävling. 

 

 
 



Utbildning 
Ansvariga för utbildning ska i början av året arbeta fram en utbildningsplan som inkluderar 
erfarenhetsutbyte för alla tränare, ledare och funktionärer så de alla har den utbildning som krävs. 

Exempel på utbildningar är årlig HLR utbildning, funktionärsutbildningar, svenska simförbundets 
utbildningstrappa, Sisus ledarskapsutbildningar samt nationella och internationella 
sammandragningar. 

Varje kommitté ska närvara vid minst ett styrelsemöte per termin och rapportera hur det går i 
respektive kommitté. 

 
Kommunikation 
 

Kommunikåtion med simmåre och fo rå ldrår 
Västerviks simsällskaps främsta informationskanal är hemsidan www.vasterviksss.se och Facebook, vi 
arbetar även med sms-grupper för att snabbt nå ut med samma budskap till alla samtidigt.  

Målsättningen är att få alla simmare och föräldrar att söka den information de behöver i så stor 
utsträckning som möjligt. Därför är det viktigt att hemsidan och Facebook alltid är uppdaterade med 
korrekt information och att allt som medlemmar och övriga behöver veta går att hitta där. Övrig 
information ska i första hand ges via e-mail eller sms. Vi kompletterar elektronisk information med att 
fortsätta lämna ut skriftlig information i form av lappar och brev, dock i så liten utsträckning som 
möjligt. På anslagstavlorna utanför och inne på kansliet finns aktuell information om klubbens 
verksamhet. 
 

Organisation 

Styrelsen jobbar nära samtliga tränare och personal, för att kunna fatta kloka beslut tillsammans. 
Tränare och personal är ansvariga för den dagliga driften av simträningar. Inköp och större 
förändringar diskuteras alltid med styrelsen först. 

Avslutning 

En viss oro gällande vår simanläggning finns kvar från föregående år. Rivning och viss byggnation av 
den nya simhallen har påbörjats, hur gör vi som förening om vår befintliga simhall inte klarar av att 
vara i drift tills den nya är klar.  
 

Avslutningsvis ser styrelsen fortsatt fram emot att se alla våra simmare lära, träna och tävla med 
framgång, ledda av duktiga tränare. Vi hoppas också att alla våra medlemmar och deras anhöriga ska 
finnas där och stötta vår verksamhet. Vi ser fram emot ett fortsatt bra samarbete med 
simhallspersonalen, enheten för samhällsbyggnad i Västerviks kommun samt Bostadsbolaget och de 
sponsorer som stödjer oss på olika sätt. 
 
 
 
Styrelsen för Västerviks Simsällskap, 2022 
 

http://www.vasterviksss.se/

