Karlstad 2020-03-22

Brev till KSS medlemmar
Hej!
Tack för det förtroende som ni visat mig som ny ordförande för KSS – jag är verkligen taggad inför
detta uppdrag! Vi har precis dragit igång arbetet i styrelsen och jag kan bara säga att det känns tryggt
att arbeta med en sån fin grupp av väldigt kompetenta medlemmar som brinner för klubben och dess
framtid.
För att hålla er informerade och insatta i det arbete som pågår i styrelsen vill jag börja med ett kort
informationsbrev och min ambition är att fortsätta med detta under det kommande året.
Vi kan börja med de mest aktuella punkterna
Corona
Tyvärr har vi har en extraordinär situation med spridningen av Covid-19 vilken har satt en käpp i
hjulet när det kommer till träning och tävling för våra grupper. Karlstads Simsällskap följer
kontinuerligt rekommendationer och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten, Riksidrottsförbundet,
Svenska Simförbundet och kommunen och vi har därför sett oss tvugna att begränsa viss verksamhet
som simlinjen och polons junior- och knatteverksamhet. Mer information om detta på vår hemsida.
Jag uppmanar er alla att hålla er uppdaterade kring informationen som svenska myndigheter delger.
Om det kommer nya rekommendationer som påverkar föreningens verksamhet kommer vi självklart
att informera om det.
Övrig simträningsverksamhet, Hopp och Open water/Masters i KSS regi fortsätter dock som vanligt
tills något annat beslutas.
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För att stärka anknytningen till sektionerna och möjliggöra förbättrad kommunikation samt förkorta
beslutstider har vi beslutat att ge varje styrelsemedlem ett direkt ansvarsområde som beskrivet i
följande matris. Vi diskuterar lösningar för några sektioner och söker specifikt någon som är
intresserad av media och kommunikation till vår infosektion – hör av dig om du är intresserad!
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Strategi 2025
Tidigare styrelser har arbetat med Strategi 2025 och den nya styrelsen har som ambition att plocka
upp stafettpinnen och ta den vidare mot målet. Vi kommer först gå igenom den liggande strategin i
styrelsen och så fort tillfälle ges (coronapandemin har lagt sig) kalla till ett gemensamt möte med
sektionerna där vi kan bestämma oss för hur vi alla kan arbeta mot vårt gemensamma mål.
Ny huvudtränare för simsektionen
En hörnsten i vår strategi kommer att vara att anställa en ny huvudtränare för simsektionen och på
så sätt få stabilitet i vår simverksamhet. Vi är mitt uppe i rekryteringsprocessen och jag hoppas vi kan
slutföra den inom några veckor.
Engagemang
KSS är en fantastisk klubb på många sätt och för att kunna fortsätta att utvecklas krävs engagemang
från alla sektioner; simning, simlinjen, vattenpolo, simhopp, öppet vatten och konstsim. Engagemang
från styrelse, ledare, aktiva och inte minst från alla föräldrar som ser sina barn utvecklas och trivas i
en jämlik och passionerad miljö. Om ni känner att ni vill göra skillnad i någon av sektionerna, smått
eller stort uppmanar jag er att kontakta ansvarig för en diskussion. Engagemang kommer att finnas
som en röd tråd i mina brev!
Jag avslutar med våra ledord: Passion, gemenskap och respekt!
Bästa simhälsningar
Per Bülund (e-post: farsanper@yahoo.co.uk)
Ordförande KSS

