
Till alla medlemmar i ÖSA  

 

Hej simmarkompisar, konstsimmare och simhoppare, 

  

Vi har haft ett styrelsemöte i början av juni och ett i maj, som jag inte berättat om. Det 

vi framför allt diskuterar i styrelsen just nu är målsättningsprojektet, som ska vara klart i 

höst, samt simhallsfrågan. Vi försöker att lägga så litet tid som möjligt på mera operativa 
frågor, vilka vi med varm hand överlåter åt Åsa att hantera. 

 
En modern och snabb IT-lösning har tagits i bruk på kansliet. Vår kassör Leif Johansson 

har gjort ett bra jobb, både med detta och med ekonomirapporteringen, som nu 

systematiserats på ett överskådligt och bra sätt. Ekonomin i föreningen är fortsatt stark 

och vi ser ljust på våra möjligheter att utveckla föreningen dit vi vill. 

 
Diskussionerna med Gustavsvik går långsamt, men ändå framåt. Vi är nu nära ett 

användbart förslag. Det fattas bara några detaljer samt en viktig pusselbit förstås, och 

det är att bestämma hur kalaset ska betalas. Gustavsvik drivs av kommersiella krafter, 

så finansieringen måste sökas på annat håll. Eftersom det till största delen handlar om 

simskolan, så utgår vi från att kommunen tar merparten av detta. Eftersom vi ska ha 

våra klubblokaler där, så får vi ju räkna med att också vi måste betala en viss hyra. Det 
kan nog bli bra det här till slut. 

 
Jesper Pietsch roll som ansvarig för simkommittén ska tydliggöras. Det kommer mera om 

detta, men Jesper har budgetansvaret för simningen samt är ansvarig för att 

samordningen av tränarinsatser m.m. fungerar. Han väljer själv vilka samordningsmöten 
som behövs för att resultatet ska bli optimalt.  

 
Inom ÖSA jobbar väldigt många ideellt, vilket är en förutsättning för att man ska kunna 

ha en förening överhuvudtaget. Som ni alla känner till, har vi ett stort antal medlemmar, 

som är engagerade som tränare, simlärare och en del andra uppgifter. Vi har valt att 

dessa ska en viss ersättning för det arbete som görs. Det är viktigt att ersättningarna blir 

rättvisa och tar hänsyn till tränarutbildning och erfarenhet. Vi kommer att, så långt det är 

möjligt, kartlägga utbildningsbehovet samt föreslå en ersättningstrappa, baserad på 

objektivt mätbara faktorer. 

Vad jag förstår så tränar de flesta hårt och systematiskt under de olika tränarnas 

ledning. Jag hoppas på fortsatt goda resultat och håller tummarna inför långbane-SM, 

som snart kommer. Själv simmar jag mest i Norasjön, inte så mycket och så långt som 

jag planerat, men så gott det går. Ibland måste andra saker komma före och just nu är 

det mycket arbete. Viktigt att hålla igång dock! 

Trevlig sommar till er alla och lata er med måtta! 

Lennart  

 


