
 

 

Information från styrelsen i ÖSA 

 
När den nya styrelsen valdes, lovade vi löpande information om vilka frågor vi arbetar med, vad 
som händer i och runt föreningen. Vi beklagar att det har tagit lite väl lång tid för att komma igång 
med detta, men det finns en del förklaringar. Att gå in i en ny styrelse kräver en tid för att sätta sig 
in i verksamheten, att lära känna varandra i styrelsen och att komma igång. Men nu ska vi leva 
upp till vad vi lovat. Vi kommer att skicka ut ett informationsbrev en gång per månad, i direkt 
anslutning till våra ordinarie styrelsemöten, eller vi behov. 
 
Ordinarie styrelsemöten hålls den första måndagen varje månad utom under juli och augusti. Vill ni 
som medlemmar, att vi ska ta upp frågor, lämna då in dessa skriftligt till Åsa senast en vecka före 
styrelsemötet. Kom bara ihåg att styrelsen inte behandlar ärenden av löpande karaktär, utan dessa 
ärenden tar ni upp med Åsa eller respektive kommittés ordförande/sammankallande. Protokoll från 
styrelsemöten får läsas av alla medlemmar och finns tillgängliga på kansliet Vi kommer inte, av 
sekretesskäl, lägga ut några protokoll på hemsidan. 
 
Organisation 
 
ÖSA växer i ekonomiska termer och liknar mer och mer ett företag. Styrelsen har beslutat att vi 
behöver en klubbchef, som har ansvar för den löpande verksamheten och har gjort om Åsas tjänst 
så att hon nu tar på sig rollen som föreningens VD, fast vi har valt att kalla tjänsten för klubbchef. 
Åsa ansvarar därför för att klubbens ekonomi följs upp regelbundet och att ”bolaget” ÖSA har en 
verksamhet som är ekonomiskt sund. För den sportsliga utvecklingen ansvarar de olika 
kommittéerna inom de budgetramar som finns eller kommer att finnas. Även personalfrågor ligger 
på Åsas bord. 
 
Sammankallande i kommittéerna 
 
Simkommittén:  Roger Seger 
Handikapp:  Therese Löf 
Simhopp:  Anders Gånge 
Konstsim:  Jonas Gerdin 
Simskolan:  Åsa Skanheden 
Tävlingskommitté: Lennart ”Musse” Rohlin 
Föräldrakommitté: Staffan Lindberg 
Trygghetsråd:  Staffan Lindberg  
Masters:  Harriet Bure 
Marknad:  Peter Engström (ännu ej tillfrågad, men vi hoppas att han tar det) 
Huvudtränare:  Joacim Wiking 
 
Trygghetsrådet 
 
Styrelsen har beslutat att instifta ett trygghetsråd, som kommer att bestå av tre personer med 
Staffan Lindberg som sammankallande. Meningen är att en medlem i trygghetsrådet ska stå helt 
utanför föreningen och en bör representera de aktiva. Till trygghetsrådet ska man gå med frågor 
som handlar om orättvis behandling, mobbing och liknande frågor. Det är viktigt att alla som är 
med i ÖSA ska känna att styrelsen tar frågan om mobbing på allvar och att klubben inte accepterar 
någon form av kränkande behandling. Det betyder inte att vi i styrelsen på något sätt tar ställning i 
sakfrågen om avskedandet av Jenny. Vi vill bara inte att ÖSA ska hamna i en liknande situation 
igen. Staffan har kompetens på området från skolan. Mer information kommer att komma under 
hand. 
 
 
 
Tränarfrågan 
 



 

 

Den mycket infekterade situationen med Jenny är ännu inte löst. Formellt ligger ärendet som en 
central förhandling, men som har ajournerats. Simförbundet sätter sig helt och hållet på tvären mot 
en lösning där Jenny ingår. Var det här slutar vet vi inte just nu, men alla medlemmar kommer att 
hållas informerade så snart det finns något reellt att berätta om. Vi kommer att göra allt för att hitta 
en lösning som blir så bra som det går för ÖSA och för Jenny.  
 
Eftersom Jenny väntar barn och knappast är aktuell för arbete fram till den beräknade nedkomsten 
i juni och sedan kommer att vara mammaledig, har styrelsen beslutat att vi ska anställa Joacim 
Wiking som huvudtränare. Jocke har rekommenderats varmt av simkommittén och vi har även 
kollat upp hans referenser. Vistelsen i Australien har uppenbart inneburit en väldigt positiv 
utveckling för Jocke och vi menar att han är rätt person för jobbet. I första hand är Jocke nu 
anställd fram till den 1 december, det vill säga precis över SM som går i slutet av november. Det 
var Jocke själv som föreslog SM som lämplig avstämningsdag. Vi hoppas och tror på stora 
framgångar för ÖSA under Jockes ledning. Efter SM beslutar vi om fortsättningen. Fram tills dess 
gäller det att träna och åter träna för att vara i toppform till SM. 
 
Instruktionen till Jocke är klar och tydlig. Han skall ha huvudansvaret för hela tränarorganisationen 
samt direkt ansvar för elitgruppen. Vad som menas med elitgrupp kommer att tydliggöras, men så 
mycket kan vi säga, att det kommer att krävas av den aktive att han/hon visar på en seriös och 
villkorslös satsning på sin idrott. Simmare med lägre ambitioner, kommer självklart att beredas 
tillräckliga möjligheter att både träna och tävla, men på litet andra villkor. 
 
För tävlande i andra grenar än simning, gäller varje kommittés interna regler.  
 
ÖSA:s ekonomi 
 
I den situation som råder, är det förståeligt att det uppstår en massa snack, spekulationer och oro. 
Från styrelsen kan vi meddela att vår ekonomi är stark och att det inte föreligger någon risk för 
ekonomiska problem, eller t.o.m. konkurs, som det tydligen spekuleras om. Om det kommer att 
utdömas skadestånd i samband med avskedandet av Jenny, bedömer vi det som att klubben även 
kommer att klara det. Så vi ber er medlemmar att snarast släppa den biten och lägga energin på 
idrotten i stället. 
 
Klubbens målsättning 
 
ÖSA ska inom rimlig tid återta positionen som en av landets starkaste simklubbar. 
 
Simskolan 
 
Vi inleder nu arbetet med att försöka förverkliga vår idé om en ny skolbassäng med höj- och 
sänkbar botten samt en strömmande pool i Gustavsvik. Inledande kontakter med det nya 
ägarkonsortiet tas inom kort. Vi återkommer med löpande information om detta. 
 
Med simmarhälsningar, 
 
Styrelsen i ÖSA 


