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Förslag på utvecklingsprojekt 2019. 

• Arbeta för ett eget simidrottens hus 
• Arbeta för att bli en av Sveriges 10 bästa föreningar till 2020 
• Arbeta för en stark organisation 

 
 
Styrelsen föreslår årsmötet besluta 
att anta verksamhetsplan 2019 
att anta budgeten för 2019 
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PROPOSITION NR 1 
 
VERKSAMHETSPLAN/BUDGET för 2019 
 
Vår nya vision. 
Örebro Simallians är en självklar mötesplats för alla som vill utföra någon av de olika 
disciplinerna, simning, konstsim, simhopp eller parasimning, samt simskola. 
 
Prioriterade mål 
Skapa ett eget simidrottens hus 
Arbeta för att bli en av Sveriges 10 bästa förening till 2020 
Arbeta fram en strategisk plan 2025. 
En stark organisation som hjälper till att utveckla vår verksamhet behöver 
kompetensutveckling och vidareutbildning.   
 
VERKSAMHET 

• Kommittéerna ska arbeta aktivt för att främja verksamheten inom respektive område.  
• Att det sker en kunskapsspridning inom sitt område.  
• Att det sker en ledarutveckling inom respektive område. 
• Att ledare deltar i av MSSF och Svensk Simidrotts ordnade träffar. 
• Att anordna träffar för simmare, föräldrar och ledare inom kommitteen 

 
Aktivitetsplan 
Simkommittén 

• Simkommittén kommer att bedriva verksamheten i 15 grupper 
o 1 st. Junior/Senior med 8 st. aktiva 
o 1 st. SUM-SIM Äldre & Tävling Äldre med 13 st. aktiva 
o 1 st. SUM-SIM Yngre & Tävling Yngre med 16 st. aktiva 
o 2 st. Träning & Tävling yngre med 29 st. aktiva. 
o 1 st. Simiaden med 15 st. aktiva 
o 6 st. Teknik-grupper med 90 st. aktiva. 
o 1 st. Masters med 30 st. aktiva. 
o 2 st. Parasim med 23 st. aktiva.  

 
15 st. grupper med 224 st. aktiva. 

 
Verksamheten är förlagd till Gustavsvik och Hagabadet. 
 

• Tävlingar som kommitténs aktiva skall delta i under 2018 
o Euro Swim Meet, Luxenburg 
o UGP 2 Karlskoga 
o NUSS Äldre, Örebro 
o NUSS Yngre Västerås 
o Nya Vinterneptuniaden, Stockholm 
o Kringelsim Södertälje 
o Utmanaren 1/ Distans KM Örebro 
o Borås Meet Borås 
o Skomakardoppet, Hallsberg 
o UGP 3 Eskilstuna 
o Västerås Meet Västerås 
o Stockholm Swim Open Stockholm 



o Bergen Swim Festival Norge, Bergen 
o Utmanaren 2/ Distans KM; Örebro 
o Rosenlund Sprint Jönköping 
o Vårsimiaden Örebro 
o Lane 4 Cup, Mariestad 
o DM/JDM Eskilstuna 
o SUM-SIM (50M) Malmö 
o Polisen Head Summer Cup 
o NUSS (50M) Linköping 
o SM/JSM Landskrona 
o Wadköpingsdoppet, Örebro 
o ICA Maxi Cup, Eskilstuna 
o KnatteCup, Kumla 
o Utmanaren 3/Distans KM, Örebro 
o UGP 1, Karlskoga 
o DM/JDM, Västerås 
o SM/JSM, Göteborg 
o SUM-SIM Region, Örebro 
o Höstsimiaden, Säffle 
o Utmanaren 4/Sprint KM, Örebro 
o Sparbanken Rekarne Simcup, Eskilstuna 
o SUM-SIM Riks, Stockholm 

 
Planerade läger 
Älvdalen våren för 2 grupper 
Fagersta våren 2 grupper 
Hemma läger, flera grupper 
 
Budget 2019 
Budget intäkter 1 478 944 kronor Kostnader 2 383 655 kronor Resultat -904 711 
kronor. 
 

Masters/Open water 
• En träningsgrupp som tränar 2 gånger i veckan 

a. Masters SM är målet för denna grupp 
b. Vissa i masters åker även på andra tävlingar 
c. Försöka arrangera några föreläsningar för gruppen och övriga i föreningen 
d. Utöka verksamheten med deltagare och ev. ett träningsläger på hemmaplan.               

 
Budget 2019 

              Intäkter 63 000 kronor Kostnader 47 000 kronor Resultat 16 000 kronor. 
             (banhyran ligger under simningen)  
 
Konstsimskommittén 

• Konstsimskommittén kommer att bedriva verksamheten i 8 grupper med ca 70 aktiva. 
a. 1 st. A-grupp  
b. 1 st. B-grupp  
c. 1 st. Nivå 4a-grupp 
d. 1 st. Nivå 5b-grupp  
e. 1 st. Nivå 3a-grupp   
f. 1 st. Nivå 2a-grupp  
g. 1 st Niva 2b-grupp 



h. 1 st Nivå 2c-grupp  
i. Målet är ytterligare 1 nybörjargrupp med start under hösten 2019 

 

Konstsimmet följer simförbundets utvecklingstrappa som visar vilka färdigheter den aktive 
bör sträva efter beroende nivå. Syftet är att ha en internationell riktlinje och ge ett stöd för 
verksamhetensplaneringen. 

• Tävlingar som kommitténs aktiva skall delta i 
a. Inbjudningstävlingar 4-5 stycken (även USM-kval) 
b. Örebro Synchro cup, 23 mars 
c. SM/JSM (arrangeras av ÖSA 14-16 juni)  
d. USM  
e. RM  
f. Internationell tävling i Ungern 

  

• Planerade läger 
a. Utvecklingsläger (SSF)  
b. klubbläger, ev utomlands  
c. Breddläger (SSF)  
d. "Fagerstaläger"  
e. Sommarkollo  

 
Budget 2019 
Intäkter 618 000 kronor och Kostnader 1 319 597 kronor Resultat -701 597 kronor. 
 

Simhoppskommittén. 
• Simhoppet kommer att bedriva verksamheten i 5 grupper 

o Grå grupp med 5 aktiva 
o Grön och blå grupp (fortsättningsgrupper) med  totalt 14 aktiva 
o Röd och rosa grupp (nybörjargrupper) med totalt 14 aktiva 
o Varje termin erbjuds prova-på kurser, där de som vill fortsätta erbjuds plats i 

nybörjarverksamheten 
o Beroende på intresse kan vi ev. starta en ny grupp till hösten. 

Detta är även beroende om vi har tränare eller ej.  

Verksamheten bedrivs på Gustavsvik. Viss del av verksamheten (ex landträning) sker i 
gympasal/annan lokal.  

• Tävlingar som kommitténs aktiva skall delta i 
o Rikstävling del 2 och 3 Örebro (hemmatävling) 
o Riksfinal i Stockholm 
o Neptuniaden i stockholm, maj 
o Speedo dive i jönköping, juni 
o Ungdomshoppet i Göteborg, oktober 
o Julklappshoppet i Jönköping, december 
o Hemmatävling för nybörjare 



 
• Planerade läger 

o Breddläger, karlskoga, juli/augusti 
o Ev. eget läger 

 
Budget 2019 
Intäkter 194 900 kronor och Kostnader 114 605 kronor Resultat 80 295 kronor 

 
Parasimkommittén      

• 1 tävlingsgrupp 
• 1 teknikgrupp 
• 1 Nybörjargrupp 
• 1 fortsättningsgrupp 
• Verksamheten är förlagd på Hagabadet och Gustavsvik. 
• Några simmar även integrerat med övriga träningsgrupper på Gustavsviksbadet. 
• Tävlingar som kommittén aktivt ska delta i 

a Malmö open 
b RM Njurunda 
c SM Landskrona 
d Stockholm paragames 
e 4 st utmanaren inkl Klubbmästerskap 
f Inbjudningstävlingar 

• Planer för läger 
Utmanarläger (landslag) 
Ev hemma läger eller på annan ort under hösten 
 
Budget för 2019 
Intäkter 147 000 kronor och Kostnader 209 579 kronor Resultat -42 579 kronor. 

 
 
Simskola 

• Simundervisning skall bedrivas på Gustavsvik, Eyra ,Haga och Brickebacken 
o Baddaren 55 Grupper 
o Sköldpaddan 45 grupper 
o Pingvinen 45 grupper 
o Fisken 45 grupper 
o Hajen 25 grupper 
o Hajen teknik 5 grupper 
o Intensivkurs 40 grupper 
o Intensivsimskola Sommar 35 Grupper 

 
• Projekt 15 Simlärare via Svenska Simförbundet 
• Lovskola tillsammans med Partnerskapet VOX. 
• Fri simskola för förskoleklass  

 
Budget 2019 
Intäkter 3 201 568 kronor och Kostnader 1 213 882 kronor Resultat  1 987 686 kronor 
 



Skolsim/Vattenprovet 
• Simundervisning på Gustavsviksbadet och Hagabadet. 

o Under termin vår och höst, 80 skolklasser. 
o Under lov, 10 skolklasser. 
o I maj, intensivveckor, 5 skolklasser. Pga endast 2 veckor i maj 2019 (anledning 

stängning av gvik hösten 2018 i 2 veckor). 
 

• Lovskola tillsammans med Partnerskapet VOX. 
 
Budget 2019 
Intäkter 1 690 000 kronor och Kostnader 1 655 000 kronor Resultat 35 000 kronor 
 
Sommarbaden 2019 
• I samarbete med Öbo 

o Fokus på hälsa och miljö. 
o Vi vill att många andra aktörer ska få chansen att synas ute på baden. I form av 

aktivitet eller sponsring. 
o Många aktiviteter, simskola, kollo, poolparty 
o Återkommande aktiviteter, träning, musik, utmaningar, matmarknad med mera. 

 
• Målet med sommarbaden är att skapa en mötesplats i Varberga och Vivalla. 
• Inför och under sommaren kommer Ösa höras och synas i områdena för att informera 

och lyssna på önskemål. 
• Vår maskot är Grodan Krål och kommer hjälpa till inför och under sommaren. En blyg 

groda men som till exempel gärna börjar dansa om tillfälle ges. 
 
Budget 2019 
Intäkter 2 067 905 kronor och Kostnader 1 747 398 kronor Resultat 320 507 kronor 
 
Tävlingar i egen regi 

• Vårsimiaden 
• Wadköpingsdoppet 
• SUM-SIM region   
• 4 st Utmanaren  
• Klubbmästerskap  

 
             Budget för 2019 

Intäkter 818 654 kronor och Kostnader 560 981 kronor Resultat 257 673 kronor.           
Jobba för fler sponsorer  

 
Webbplatser 
Det är styrelsens avsikt att utveckla arbetet med kommunikationen så att vi kan fokusera på 
Örebro Simallians web plats www.orebrosimallians.com.  Den ska vara en plats på internet där 
allmänhet, medlemmar, institutioner, myndigheter med flera kan finna den information om Örebro 
Simallians som de söker. Vår webbplats ska vara tekniskt tillförlitlig och erbjuda god service för den 
information vi vill ge.   
 
Organisation 



• Årsmöte 
            Årsmöte genomförs varje år.  
            Styrelse 
Styrelsen skall under verksamhetsperioden 2019 med olika insatser ha goda kontakter med 
kommittéer och personal inom föreningen. Genom vårt medlemskap i MSSF och Svensk 
Simidrott är det viktigt att hålla denna kontakt  
Styrelsen skall aktivt verka för att öka andra intäkter utöver stats- och kommunbidrag.  
Styrelsen skall leda utvecklingen inom föreningen genom att på olika sätt föra ett aktivt 
samtal med kommittera och personal. 
I vår information till och kommunikation med medlemmar och allmänhet skall vi använda 
vår webbplats www.orerbosimallians.com 
. 
 
 
Kansliverksamhet 
Föreningens centrala administration sköts av anställd personal på kansliet. Kansliets 
huvuduppgift är 

• att informera och kommunicera med medlemmar 
• stödja personal i verksamheten. 
• Arkivarbete samt arkivhållning 
• Löneadministration 

Budget för 2019 
Intäkter 480 664 kronor och Kostnader 1 508 073 kronor Resultat -1 374 910 kronor. 
 
Egna Arrangemang 
Vår och Julfest 
Budget för 2019 
Intäkter 5 000 kronor och Kostnader 10 000 kronor Resultat -5 000 kronor 
 
Utbildningar 2019 
Utbildning skall under året ske för följande delar 

• Kanslipersonal, datautbildning 
• Simlärare till simskola 
• Funktionärer i alla discipliner och domare 
• Ledar- och tränarutbildning 
• Erbjuda externa utbildningar 
• Föräldrautbildning/information?  

 
Nyanskaffningar under år 2019 

• Kompletteringar till Tävlingsklockor 
• Uppdatera klubbrum på Gustavsvik med utrustning för styrketräning samt ett bra 

lunchrum för skolbadspersonal. 
• Video utr för analys 

 
 


