
 

 

Hej alla medlemmar i ÖSA, 
 
Det var längesedan ni fick någon information från mig. Jag är väldigt ledsen för det och jag har 
kanonbra förklaringar. Huruvida dessa utgör någon ursäkt, vet jag inte.Under förra året var 
Oppbogas VD mammaledig och jag var VD på heltid. Dessutom har jag under hösten varit hårt 
involverad i ett företagsförvärv, som till slut inte blev av. Det blev en otrolig massa jobb och resor 
och resultatet blev ingenting. Surt sade räven, men livet går vidare och nu ska jag lägga mer kraft 
på ÖSA igen. 
 
Vi har haft årsmöte i slutet av februari. Väldigt få medlemmar hade mött upp, vilket jag beklagar. Vi 
hade kallat till mötet enligt stadgarna, men det verkar som om det, antingen inte nådde fram till er, 
eller att intresset för årsmötet är lågt. Nästa år kommer vi även att kalla via personlig e-post samt 
marknadsföra årsmötet på ett bättre sätt. Kom ihåg att det är på årsmötet, som du som medlem, 
har störst möjligheter att säga vad du tycker, lämna in motioner, samla folk som röstar med dig etc. 
Det är på årsmötet som föreningens verksamhet kontrollers, värderas och förbättras. Här väljer vi 
styrelse och beviljar ansvarsfrihet för den avgående styrelsen. Se till att bevaka dina intressen; 
kom på årsmötet nästa år! 
 
Styrelsen har haft två möten sedan årsmötet. Vår enskilt viktigaste fråga nu, är hur vi ska kunna 
skapa förutsättningar för byggandet av en egen simarena. Vår arbetsgrupp har lämnat fram ett 
första förslag och det är en väldigt spännande idé, som presenterats. Det finns naturligtvis förslag 
på ändringar, detaljer att justera o.s.v. Vi diskuterar och ritar om och så snart vi har en definitiv 
plan, så får ni veta. Själv ser jag rätt optimistiskt på möjligheten av att komma i mål med projektet, 
men det finns många problem som ska lösas på vägen. Det största är självfallet att få med 
kommunen på något sätt för att få till en finansieringslösning. Vi återkommer! 
 
Rekryteringen av en ny klubbchef pågår. Åsa har valt att satsa på en egen verksamhet, där det 
centrala är en simstudio med en s.k. endless pool, alltså en simbassäng där man kan ställa in 
hastigheten på vattenströmmen. Vi kommer att etablera ett samarbete med Åsas företag. Våra 
simmare kommer på så sätt att komma åt en mycket intressant möjlighet när det gäller att finslipa 
på tekniken. Åsa kommer att ha ett uppdrag kvar i ÖSA och det är att övergripande ansvara för 
simskolan, en av ÖSA:s viktigaste verksamheter. 
 
Konstsimmet har precis gjort klart med en ny tränare, Isabelle Blanchet-Rampling, som kommer 
från Kanada. Det känns otroligt bra att vi har fått ännu en mycket kvalificerad kraft på den sidan. Ni 
kan läsa mer på hemsidan. 
 
På hemsidan kan du också läsa om handikappsektionens kross på SM. Grattis till alla medaljer 
och snyggt jobbat hela gänget. 
 
Wadköpingsdoppet går, som vanligt, i september. Vi behöver aktivera försäljningen av 
sponsorsplatser dit och vi behöver hjälp från er medlemmar. Jag kommer att skicka ut en särskild 
kallelse till det arbetet. Du som känner att du kan hjälpa till, hör av dig till mig eller Åsa med det 
snaraste. 
 
I sommar börjar vi litet informellt med simning i öppet vatten. Gå med i Facebookgruppen ”Simning 
i Bergslagen” så får du löpande information om var och i vilka sjöar vi tränar. Ambitionen är, just 
nu, att vi ska träffas och simma tillsammans, kanske öva på litet tekniska detaljer samt ha kul. 
Även tratleterna i ÖAIK är inbjudna att vara med.  
 
Ta för vana att alltid kolla in ÖSA:s hemsida. Där finns aktuell information om allt som rör 
verksamheten. 
 
Vattenhälsningar, 
 
Lennart 



 

 

 


