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Verksamhetsberättelse för Hedemora Simsällskap, År 2022 
 
 
Klubbstyrelse: 
 
Ordförande Mikael Bergsvind Vice ordförande  Kristoffer Hölke 
Kassör Therese Grue Vice kassör  Malin Wester 
Sekreterare Madelene Grimstedt Kraft 
Ledamot    Joakim Björkman 
Suppleant Anna Hedlund 
Suppleant Vakant 
 
 
Övriga uppdrag: 
 
Tränare Anna Hedlund Eva Karlsson 
 Ann Nilsson Sven-Erik Hallström 
 Emilia Nordin Brooke Pilawa  
 
Simskola Anna Hedlund 
 
Simlärare Anna Hedlund  Elisha Weerasinghe Natella Harutyunyan 
 Eva Karlsson Emmy Nilsson Emma Dolan 
 Sara Arthursdóttir Emilia Nordin 
 
 
Styrelsens arbete: 
Under år 2021 har styrelsen haft åtta protokollförda styrelsemöten. 
Majoriteten av dessa har genomförts digitalt via Zoom. Detta har gått över förväntan. 
 
Då det stora flertalet av styrelsens medlemmar inte har ett förflutet som simmare samt att 
kompetensen från tidigare styrelse i föreningen varit begränsad har hjulet stundtals varit tvunget 
att uppfinnas på nytt. Detta har resulterat i betydligt större arbetsbörda för styrelsens medlemmar 
än vad gemene person kanske tänkt sig och styrelsearbetet har därav gått på sparlåga. 
 
Den nya hemsidan fungerar som tänk, där Nina Clyva administrerar denna på begäran från 
styrelsen. 
Facebooksidan administrerar Anna Hedlund, men samtliga tränare har möjlighet att dela med sig 
av händelser där. 
Däremot så fungerar inte Zynatic tillfredställande och har genererat många arbetstimmar i 
frustration, detta behöver styrelsen fundera på samt fatta beslut huruvida vi skall fortsätta med 
denna lösning eller titta oss om efter annan aktör. 
 
Samarbete med Vasahallen, dess personal samt kommunen har fungerat mycket bra och 
styrelsen är i det stora hela nöjd med situationen. Styrelsen har förståelse över att, inte ens 
personalen i Vasahallen kan styra över allt som händer och sker, Coronarestriktioner, läckage 
mm. 
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Träning: 
Under året har klubben haft träningar på måndag, tisdag, onsdag, torsdag, lördag och söndag. 
Med 3 stycken aktiva grupper,T5, T4 och T3. Tisdagar samt lördagar har föreningen haft 
fysträning med Anna och Emilia som tränare. 
Då Vasahallen varit stängd för läckage under stora delar av hösten så ha föreningen hyrt in sig för 
simträning på Sjönvikshallen i Säter. Detta tillsammans med Corona har medfört ett visst tapp på 
aktiva simmare.   
 
Tävling: 
Tävlingsaktiviteten har varit svajande då restriktioner i omgångar gjort att tävlingarna ställt in med 
kort varsel. 
 
Egna tävlingar: 
Klubben genomförde inga tävlingar pga. convid-19. 
 
Simskola: 
Då stora bassängen i Vasahallen varit stängd på grund av läckage under sommaren och hösten 
samt pågående pandemi har föreningen inte kunnat genomföra simskola enligt plan. 
Höstterminen anordnades simskola i undervisningsbassängen för ca 60 barn medans stora 
bassängen var stängd. Vårens simskola valde föreningen att ställa in helt då kommunens 
restriktioner angående deltagarantal i lokalerna gjorde det icke hållbart. 
Samtliga simlärare gjorde ett kanonjobb med att uppehålla simskolan och lära de duktiga eleverna 
att simma. 
 
Läger: 
Pga. convid-19 anordnade inte föreningen något läger. 
 
Utbildning: 
Klubben utbildar kontinuerligt ett antal simlärare, tränare samt funktionärer. Allt för att kunna 
bibehålla en bra nivå på våran verksamhet. 
 
Ekonomi: 
 
Även om året som gått kantats av pågående pandemi och halltrubbel så är budgeten i balans, så 
när på ett par tusenlappar. Under 2021 har föreningen haft intäkter på ca 40% av budgeterat och 
utgifter på ca 45% av densamma. 
 
Medlemmar: 
Medlemsantalet var vid årsskiftet 2021/2022 ca 350st. 
 
Övrigt: 
Vill säga ett stort tack till ALLA som har gjort en insats för klubben under året, Tack! 
Med förhoppning om ett nytt bra sim-år och många glada simmare i bassängen. 
 
 
Hedemora 2022-01-27 
 
 
För styrelsen 
 
 
 
Mikael Bergsvind 
Ordförande 


