
 
 

 

Verksamhetsplan Norrtälje Simklubb 2020 

Det första vi måste ta tag i under 2020 är att se till att de aktiviteter som startades upp 
under 2019, till exempel tränarmöten, även fungerar fortsättningsvis. Vi ska också se till att 
skapa förutsättningar för simmarnas fortsatta satsning på sin simning. 

Under 2020 satsar vi på att starta upp simskola. Simskolan är den ekonomiska basen i många 
simföreningar och ska vi ha möjlighet att ha anställd personal på lång sikt måste vi ha en 
större verksamhet. Vi ska titta på möjligheten att starta upp simskola i stora bassängen så att 
det finns en fungerande verksamhet att peka på för att få tillgång till lilla bassängen.  

Hösten 2020 öppnar det nya badet i Hallstavik. Föreningen har då en ambition att även 
bedriva verksamhet i detta bad. Det bästa är att komma igång med verksamhet från starten 
så att de är vana vid att vi finns i badet. 

De stora inkomstkällorna för föreningen är avgifter från medlemmar, bidrag, samt egna 
tävlingar. De stora utgiftskällorna är lokalhyra, startavgifter samt kostnader för tränare. 
 

Budgeterade intäkter: 
Avgifter medlemmar 450 000 
Bidrag  160 000 
Egna tävlingar 100 000 
Totalt  710 000 

 
Budgeterade kostnader: 
Lokalhyra  100 000 
Egna tävlingar   35 000 
Startavgifter    90 000 
Licensavgifter   25 000 
Fysträning    10 000 
Läger  100 000 
Personal/tränarkostnader 150 000 
Utbildning    20 000 
IT+Bank    30 000 
Mästerskap    40 000 
Simskola + Hallstavik   60 000 
Övrigt    50 000 
Totalt  710 000 

 
Ideellt arbete: Föreningens verksamhet står och faller med att man engagerar sig ideellt. Det 
kan vara som tränare, funktionär, att jobba med tävlingar, att arrangera läger mm. Vi i 
styrelsen har under en längre tid känt att det är för få som hjälper till. Vi kommer därför 
under 2020 att införa något som man har i många klubbar, arbetsplikt. Detta går ut på att 
alla som har sitt barn i en grupp som tränar två pass i veckan eller mer måste ställa upp på 
minst ett arrangemang under året.  



 
Tränare: Klubben behöver fortsätta att rekrytera flera tränare och att utbilda de tränare vi 
har så att varje grupp har tränare med rätt kompetens. Vi ska fortsätta satsa på att stärka 
våra tränare och utveckla kontakterna mellan tränarna så att de kan hjälpa varandra och 
samtidigt har roligt tillsammans. 

Värdegrund: Vi ska fortsätta arbetet med att ta fram en gemensam värdegrund. 

Läger: Läger är en viktig del i klubbens verksamhet och målet är att de flesta grupper som 
tränar 2 gånger per vecka eller mera ska ha någon sorts läger under verksamhetsåret. 

Rimbo: Verksamheten i Rimbo ska fortsätta sin utveckling. Målet är att ha grupper på alla 
nivåer och erbjuda bra träning. Vi ska också förstärka samarbetet mellan Norrtälje och 
Rimbo för att öka gemenskapen och vi-känslan. 

Egna tävlingar: Klubben kommer att arrangera två tävlingar under året. Den ena, 
Roslagsmästerskapen, är redan genomförd och den andra, Norrtäljedoppet kommer att vara 
i november. Eventuellt arrangerar vi även UGP1 i oktober. Det beror på om vi kan få hyra 
bassängen till en skälig kostnad. 
För att kunna genomföra egna tävlingar behöver vi ha funktionärer som ställer upp när det 
är tävling. Vi behöver därför kontinuerligt utbilda nya funktionärer samtidigt som vi behöver 
behålla våra gamla. Vi behöver också dela upp arbetsbördan inför och på tävling så att flera 
hjälps åt. Vi kommer därför dela upp tävlingen i ansvarsområden där olika grupper får lösa 
olika saker på samma sätt som på Utmanaren. 

Nybörjare: Klubben avser att ta in 40-50 nya simmare på hösten och 10-20 på våren. Detta 
för att vi ska fortsätta växa och att de som vill prova simning ska få möjlighet att göra det. Vi 
ska också ha simskolor för ett antal barn. 

Skollagkapper: Klubben anordnar Bästa Tvåan, Bästa Trean och Bästa Fyran under våren. 
Detta är en lagkapp mellan skolklasser och den anordnas i samarbete med Svenska 
Simförbundet. 

Simresultat: Simmarna ska utvecklas så att de hela tiden känner att de går framåt. Bästa 
gruppen har som mål att kvala till SUM-SIM och SM/JSM samt att förbättra sina personliga 
resultat. Många siktar också på att komma in på klubbens Topp Tolv-lista. 

Sponsorer: Föreningen ska jobba med att få in sponsorer. Syftet med det är dels att få in 
mera pengar till verksamheten och dels att bli mera synliga för en större allmänhet. För att 
orka med att jobba med detta behöver vi få flera som är jobbar aktivt i vår förening. 

Ekonomistyrning: Vi behöver förbättra våra rutiner för styrning och kontroll av ekonomin. 
Syftet med detta är att underlätta för vår kassör och se till att vi kontinuerligt vet vårt 
ekonomiska läge. 
 
Klimat och Miljö: Föreningen ska ha klimatet i åtanke när vi väljer hur vi reser. Samåkning 
med fulla bilar, kollektivtrafik där det går och tåg före flyg så långt det är möjligt. 
 


