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KARLSTADS SIMSÄLLSKAPS ÅRSMÖTE 

MÖTET HÅLLS VIA TEAMS PGA RÅDANDE PANDEMISITUATION 

TORSDAGEN DEN 18 MARS 2021 kl.18:00 

 

  



Årsmötesförhandlingar 
1. Val av ordförande för årsmötet. 

2. Val av sekreterare för årsmötet. 

3. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera årsmötets protokoll. 

4. Fråga om årsmötets behöriga utlysande. 

5. Styrelsens årsberättelse. 

6. Revisorernas berättelse. 

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2020 

8. Val av  

a. Simsällskapets ordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av 1 år 

b. 1 styrelseledamot för en tid av 2 år 

c. 2 suppleanter för en tid av 1 år 

d. 2 revisorer jämte 2 revisorssuppleanter 

e. Valberedningen bestående av minst 3 ledamöter 

9. Fastställande av årsavgiften 

Styrelsens förslag för medlemsavgift 2021 (oförändrad): 

a. 350:- per år för enskild medlem 

b. 500:- per år och familj för familjemedlemmar 

c. 100:- per termin för simlinjedeltagare 

10. Förslag, som väcks av styrelsen eller till styrelsen inlämnats av röstberättigad medlem minst 

14 dagar före årsmötet. 

11. Övriga frågor 

12. Prisutdelningar 

13. Årsmötets avslutande 

 

 

Efter mötet samlas styrelsen för konstituerande möte. 

 

Alla medlemmar i Karlstads Simsällskap hälsas hjärtligt välkomna. 

 

 

 

 

Karlstads Simsällskap 

 

Styrelsen 

 

  



 

Karlstads Simsällskaps verksamhetsberättelse för år 2020 

Karlstads Simsällskaps styrelse avger härmed sin verksamhetsberättelse för året 2020. 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 

Ordförande:  Per Bülund 

Vice ordförande: Emma Eckerwall (ledamot) 

Kassör:  Sofia Mathisen (ledamot) 

Sekreterare:  Andreas Wilde (ledamot) 

Simlinjeansvarig: Per Danielsson (suppleant) 

Anders Stenmark (suppleant) 

 

Styrelsemöten: 

Styrelsen har under året haft 13 protokollförda möten. 

 

Revisorer har under verksamhetsåret varit: 

Marcus Brolinsson 

Lars Sjöquist 

 

Revisorssuppleanter har under året varit: 

Hans Albringer 

Peter Vestin 

 

Valberedningen har utgjorts av: 

Erik Rydahl 

David Lindberg 

Johan Mathisen 

 

Medlemsantalet 2020: 711 

 

Medlemsavgifter 2020: 

Enskild medlem: 350 kr/år 

Familjemedlem: 500 kr/år 

Simlinjedeltagande medlem: 100 kr/termin 

 

  



Ordförande och vice ordförande har ordet 
2020 är över och vi tror många med oss drar en lättnadens suck nu när vi kan blicka framåt 

mot ljusare tider och förhoppningsvis någon typ av normalitet vad gäller våra kära 

vattensporter. När vi blickar tillbaka och summerar året handlar mycket om Coronavirusets 

framfart men det finns ljusglimtar och positiv utveckling även under dessa tider. Med en ny 

styrelse på plats började vi med att säkerställa att den så viktiga huvudtränarsysslan fylldes 

med rätt person då Mathilda Johansson Norell bestämt sig för att pröva sina vingar i västerled. 

Efter en intensiv sökperiod kom vi till slutsatsen att den bästa lösningen fanns rakt framför oss 

i fantastiska Cherie Rydahl, en person som de flesta känner som både entusiastisk och kunnig 

samtidigt som att hon verkligen vill utveckla simningen. Cherie har redan gjort en stor insats 

och vi ser fram emot vidare utväxling från det fokus som finns. Som ett komplement till 

Cherie anställde vi också Ann-Charlott Bergstrand som kanslist för att stötta vårt 

adminstrativa arbete, ett mycket bra val också det. Det tredje större draget var att utse en 

styrelserepresentant för varje aktivitet för att förbättra och snabba på kommunikationen i 

klubben: 

• Simlinjen och utbildning: Per Danielsson tillsammans med Alma under innestående 

termin. En person till önskas. 

• Simkommittén: Sofia Mathisen 

• Öppet vatten: Anders Stenmark 

• Vattenpolosektionen: Emma Eckerwall 

• Simhoppssektionen: Sofia Mathisen 

• Tävlingskommittén: Per Bülund 

• Föräldrakommittén: Andreas Wilde 

• Marknadskommittén: Anders Stenmark 

• Infokommittén: Andreas Wilde 

 

Simning 

Året började bra med ett UGP på hemmapan där vi nu har lyckats etablera en riktigt bra 

tävlingsvana och en positiv relation med Karlstads kommun – något vi kommer att bygga på 

under åren som kommer. Simtävlingsmässigt kom vi så långt som UGP i Eskilstuna innan 

Corona satte stop för vidare tävlingar. En ljusglimt fanns i somras då man arrangerade ett 

Riksmästerskap med regionala tävlingar där man konkurrerade med resten av simsverige. 

Resultat från våra tävlingar finns att läsa om under simsektionen. Alla andra stora tävlingar 

för året har tyvärr varit inställda vilket har varit väldigt tråkigt då KSS har en mycket stark 

simtrupp som jag är säker på skulle ha presterat fantastiska resultat bara en chans hade givits. 

Konstsim var ett pilotprojekt 2019 men p.g.a att vi inte har tillgänglig bassängyta vardagar 

och Marfa satsat mot JVM så har vi inte haft konstsim 2020. 

 

Breddverksamheten (simlinjen)  

Ansvariga Per Danielsson och Alma Nystrand, har under året jobbat mycket hårt med att hålla 

igång simlinjen under de restriktioner som Coronapandemin har satt oss under. Det har inte 

varit ett enkelt pussel att lägga så vi måste verkligen säga att vi är imponerade över hur väl det 

har fungerat under året. Arbetet är ovärderligt med tanke på vår framtid som klubb, både 

ekonomiskt, som en rekryteringsbas och naturligtvis en del i vår strategi att erbjuda 

simundervisning för alla. Fantastiskt arbete!  

  



Hopp 

Hoppsektionen har lyckats med att få en stabil grupp av tränare under året och har både 

vidareutbildat sig och startat upp masters. Det är nu en relativt stor grupp unga hoppare på 

gång och det ska verkligen bli kul att följa deras utveckling under de kommande åren. Här 

finns det energi! 

 

Vattenpolo 

Polon har jobbat med att visa upp sin simidrott vid olika arrangemang för att locka fler 

ungdomar till vattenpolon. Poolkampsplanen som införskaffades har används vid dessa 

arrangemang. Polon har också haft ett ökat fokus på att höja närvaron på KSS digitala 

plattformar (Instagram, Facebook och hemsidan) för att göra simidrotten mer synlig. 

Utmaningar kvarstår med att värva fler medlemmar och aktiva till vattenpolon men vi är 

övertygande om att det fokus som nu finns på de unga polospelarna kommer att ge ringar på 

vattnet och att 2021 blir lättare. 

 

Styrelsens flexibilitet och prestigelösa handlande under snabba förändringar har gjort att 

verksamheten trots stora omställningar haft små konsekvenser för den enskilde medlemmen. 

Föreningens ekonomi har uppvisat en omsättning på 2.1 MSEK med ett resultat om 199 403 

SEK vilket är mycket bra med tanke på omständigheterna. 

 

Det ekonomiska verksamhetsåret har handlat om att i linje med klubbens strategi, skapa 

stabila förutsättningar för ekonomisk tillväxt i framtiden. Detta har gjorts i en rad aktiviteter:  

En översyn av verksamhetens medlem/träning och tävlingskostnader för att matcha de 

kostnader klubben har idag men också för att kunna genomföra de satsningar föreningen står 

inför för att nå målen. 

 

För att nå de målsättningar som verksamheten tagit sikte på krävs ett aktivt arbete med att 

kontinuerligt och noggrant se över intäkter, kostnader och följa upp verksamhetens behov. 

KSS fortsätter följa strategin och jobbar mot målen. 

 

En viktig aktivitet för att stärka ekonomin är att föreningen arrangerar tävlingar. Karlstads 

Simsällskap har under 2020 arrangerat UGP där startavgifter och sponsorer varit 

betydelsefulla tillskott i kassan men också två utmanartävlingar vilka har varit mycket 

uppskattade. I år har vi också köpt in en tidtagningsutrustning som kommer att möjliggöra 

mer frekventa sanktionerade tävlingar. 

 

Föreningen har fortsatt haft Kansliet Online som verksamhetssystem. Övrig 

verkamhetsadminstration har till stor del hanterats av Ann Charlott Bergstrand, Cherie Rydahl 

samt styrelsens medlemmar. 

 

Bakom årets ekonomiska resultat ligger medvetna val att möta de utmaningar som framför allt 

Covid-19 har genererat. Trots att simlinjen inte har genererat fullt ut vad som budgeterats så 

har detta uppvägts av minskade kostnader för tävlingsverksamheten. Verksamhetens goda 

grundekonomi har möjliggjort och säkrat fortsatt nyttjande av Kansliet Online samt en 

heltidsanställd huvudtränare och en deltidsanställd kanslist. Dock ska en varningens flagga 

resas angående VT-21 där vi har varit tvungna att dra ner rejält på antalet i simlinjen pga av 

rådande restriktioner vilket kommer att påverka ekonomin negativt. 

 



Verksamhetens kommittéer har jobbat efter förenings strategiska plan och därmed ökat 

intäkterna till föreningen. Simlinjen har fortsatt satsat på utbildning av instruktörer för att 

kvalitetssäkra simundervisningen. 

 

Vår verksamhet har under året präglats av stor passion och hårt arbete. En lösningsorienterad 

verksamhet utan prestige där gemenskap, glädje och respekt leder oss i rätt riktning. Därför 

vill vi rikta ett stort tack till alla våra kommittéer (Föräldra, Öppetvatten, Marknad, Hopp, 

Sim, Simlinje, Tävling och Polo). Tack även till kollegor i styrelsen, engagerade föräldrar, 

simidrottare, Sundstabadets personal och våra samarbetspartners. Vi som ordförande och vice 

ordförande är mycket glada över att få vara en del av Karlstads Simsällskap. Tillsammans 

behöver vi bli fler för att lyfta verksamheten vidare till världsklass så hör gärna av er om ni 

vill hjälpa till i smått och stort! 

 

Ett speciellt tack skulle vi vilja rikta till föäldrakommitten med Harriet Pellfolk och Anna 

Lindberg som gör ett fantastiskt jobb bakom kulisserna 

 

Vi avslutar med KSS strategi och värdeord: gemenskap, passion och respekt. Tack för allt 

arbete och entusiasm och vi ser fram emot ett mycket bättre 2021. 

 

Per Bülund, Ordförande 

Emma Eckerwall, Vice ordförande  

 
  



Verksamhetsberättelse för Simlinjen 2019 
Simlinjen har bedrivit sin verksamhet vid sexbanorsbassängen med undervisningstider under 

hela söndagen. Totalt omfattar Simlinjen 12 tillfällen per termin. 

 

Under 2020 blev Simlinjen liksom alla delar av samhället påverkade av Coronavirusets 

spridning i samhället. Under vårtermin ställde vi in verksamheten under ett antal veckor för 

att sen kunna starta upp igen med färre grupper på plats samtidigt. Vi kunde även tack vare 

ett gott samarbete med Sundstabadet genomföra ett antal simlinjetillfällen under sommaren 

för de som fått sina lektioner inställda under våren. 

 

Under hösten anpassade vi Simlinjen till rådande regler och rekommendationer vilket gick 

väldigt bra. De två sista tillfällena fick på grund av rådande läge genomföras utan föräldrar i 

omklädningsrum och i simhallen. Tack vare våra härliga barn och duktiga ledare gick det 

väldigt bra. 

 

Under 2020 hade Simlinjen följande antal deltagare. 

- VT20 505 varav 236 st fullföljde terminen under sommaren. 

- HT20 411 

 

Att vi innan spridningen av Corona hade över 500 deltagare i Simlinjen är väldigt positivt och 

ger KSS en god grund för framtida utveckling. För att kunna ta in fler deltagare i Simlinjen 

och för att på sätt öka simkunnigheten krävs att KSS får tillgång till mer bassängyta. Denna 

fråga avser Simlinjen att jobba vidare med tillsammans med övriga sektioner. 

Ett antal barn med funktionsvariation har under terminerna beretts plats tillsammans med 

enskild instruktör för att tillgodose det enskilda barnets/ungdomens behov. Detta är en 

viktig del i att vara en förening för alla. 

 

Simlinjeansvarig – Alma Nystrand har varit ansvarig under 2020 och gjort en fantastisk insats 

för att hantera alla frågor som uppstått det mycket speciella året. 

 

Instruktörer - Simlinjeinstruktörerna, med arvode, har varit dryga 40 st (ordinarie samt 

vikarier) varje termin och de har gjort ett mycket uppskattat arbete med stort engagemang. 

 

Vi försöker kontinuerligt rekrytera fler engagerade instruktörer med adekvat simerfarenhet. 

Den digitala anmälan och det digitala närvarosystemet fungerar på ett bra sätt. 

Samarbetet med personalen i badhuset har varit god och de har varit hjälpsamma inom alla 

områden och när Simlinjen har behövt hjälp med entréband har de ställt upp. 

Från Simlinjen sida vill vi tacka alla instruktörer och övriga som bidragit till att utifrån 

förutsättningarna skapa bra förutsättningar för barnen och ungdomarna i Simlinjen att 

utifrån deras egna förutsättningar utvecklas i sin vattenvana, simkunnighet och som 

simidrottare. 

 

// Simlinjen genom Per Danielsson 

 

 

 

  



Verksamhetsberättelse för simkommittén 2020 
Det är lätt att tänka att 2020 var året då allt blev inställt. Visst blev våra stora mästerskap 

inställda (Masters SM, Swim Open, SM/Para SM, Sumsim, Paralympics, SM och Sumsim 

riks) men engagemanget, målmedvetenheten och insatsen blev inte inställt. KSS 

simkommitté, simtränare och simmare har hittat nya möjligheter att göra träningar och 

tävlingar annorlunda. Det har stundtals varit tålamodsprövande och vi har fått lära oss att 

förändra, vilket lärt oss massor. Våra möjligheter till träning blev både sämre och bättre än 

någonsin. Låt oss för en stund fokusera på de bra saker som hänt under 2020.  

 

Säsongen inleddes på hemmaplan tillsammans med Eskilstuna simsällskap. Under fredag-sön 

genomfördes både tuffa landträningspass med välmeriterade Ulrika Knape Lindberg och 

simpass med Mikael ”Bossen” Eriksson och Cherie Rydahl. Detta var uppskattat av så väl 

simmare som ledare och samarbetet kommer att fortsätta. Uppskattat var också maten som 

lagades och serverades av engagerade föräldrar. Som grädde på moset simmades också 

UGP2/Karlstad simsprint i Karlstad under årets första månad. Ett välordnat och bra 

tävlingsarrangemang med flera bra simningar och nya personbästa. 

 

I början av mars kom också glädjebeskedet att Lina Watz blev uttagen till sitt andra 

Paralympics. Strax därefter kom beskedet att Paralympics var inställt. Lina har dock brottats 

med berg och dalbanor förr och kommer säkert att rida ut den här också för att satsa mot 

Paralympics 2021.  

Fotograf: Elias Håkansson 

 

  



De tävlingar som faktisk blev av genomförde vi med fina resultat. Några som bör lyftas lite 

extra var: NUSS äldre i Örebro, NUSS yngre i Linköping där både på tjejsidan och killsidan 

hade toppnoteringar, vilket  visar att KSS är att räkna med även i framtiden. Jesper Andersson 

representerade Karlstads Simsällskap på Grand Prix i Malmö. Han tog sin vana trogen flera 

medaljer i olika valörer och satte ett svenskt rekord på 400 fr S14 Parasimning. 

 

Under UGP i Eskilstuna, som förövrigt var säsongens första tävling i 50-metersbalja bevisade 

tjejerna åter igen att de är på stark frammarsch då de kvalade in till JSM med ett 4 x 200-lag. 

Här gjordes även flera individuella kval till Sum-Sim: Marcus Bülund 400 medley, Joline 

Bakken 1500 fr och Amanda Johansson 200 medley. Under testtävlingen i Säffle den 28 mars 

bjöds vi på flera individuella A-kval till JSM: Linnea Lindberg 800 fr och Joline Bakken 50 

ry samt ytterligare Sum-Sim kval för Agnes Wilde 200 me, Marcus Bülund och Elias 

Sjölander 200 ry. Lex Albringer kammade hem en andraplats i den totala sammanräkningen 

av UGP 2020. 

 

 

Årets höjdpunkt på tävlingsfronten var Riksmästerskapen. KSS fick glädjande tre 

Riksmästare: Linnea Lindberg, Miranda Wahlstedt och Ludvig Mathisen. Förutom titeln som 

riksmästare tog även Ludvig ett klubbrekord på 50 br. Ett annat klubbrekord som slogs var 

Cheries 19 år gamla rekord på 50 fr. Nya klubbrekordet ägs numer av Agnes Wilde ”the wild 

one” på 28.11. Bra stämning, bra simningar och flera unga simmare som visade fram-och 

simfötterna och hade framskjutna placeringar i sina åldersklasser.  

 

Riksmästare: Linnea Lindberg, Ludvig Mathisen och Miranda Wahlstedt. 

 

  



Jobbet i bassängen och på land är något som genomsyrar året som gått. Att sätta upp mål och 

vara beredd att göra insatsen som krävs. Detta har gjort att simmarna gjort nya framsteg, 

vilket är nyckeln för att på sikt nå så långt som möjligt. Flera av simmarna har haft månader 

med 100 procentig närvaro och bäst i klassen har Miranda Wahlstedt varit som haft en 99-

procentig närvaro under hela säsongen. WOW! Work works! 

 

Bra träning har också återspeglats i de olika läger som KSS anordnat på både hemmaplan och 

bortaplan. Bortaplan har av naturliga skäl legat på ett geografiskt nära område. 

Sportlovslägret i Örebro för SUM/MS samt hemmaläger NUSS. Påsklovsläger i Säffle 

SUM/MS/NUSS. Övriga simgrupper hade träning på hemmaplan, förutom under sportlovet 

då våra yngsta tävlingssimmare och träningsgrupper hade ledigt. Vecka 28, 29 och 30 hade 

samtliga grupper sommaruppehåll och i November hade NUSS/SUM/MS ett Yogasamarbete 

med Actic dit också alla simtränarna var inbjudna. 

 

Simverksamhetens tränare, vilka alla gör ett fantastiskt jobb varje vecka, har under året fått en 

ökad simkompetens. Detta följer de aktiviteter och mål som ska ta KSS till en klubb i 

världsklass.Att förstå hur simidrottare bör träna genom de olika stadierna i utvecklingstrappan 

och vidareutbildas har varit ett sätt för att närma sig föreningens målsättningar. På så sätt gör 

vi det möjligt för fler att simidrottare längre och stanna kvar som ledare efter avslutad 

simkarriär. Gruppen av tränare, 11 st, har haft hög närvaro och tagit hand om och ansvarat för 

sina delar i simverksamheten på ett bra sätt. Teamet av tränare har varit stabilt med ett stort 

engangemang och driv. Samtliga tränare har under året gått en eller flera utbildningar (fem st 

simidrottstränare, en st licensierad tränare och åtta st tränare för simmare i 7-13 års ålder) 

vilket medfört en ökad kompetens och gemenskap inom simningen. Emy Alwin har i stora 

drag planerat och genomfört träningen för de yngre och Cherie Rydahl har ansvarat för de 

äldre. Emy har också varit med vid strategimötet och kommit med nya grepp för att förnya 

verksamheten. Antalet tränarmöten har varit nio stycken både fysiska och digitala där vi följer 

upp årshjulet och stämmer av månadsvis. Presentation av tränare och information till föräldrar 

har i år gjorts digitalt.  

 

 

 

Ett extra fokus på att nå ut och ta in information, delta i möten och diskussioner på digitala 

plattformar har på många sätt kännetecknat 2020 års arbete och så även Simkommitteens. 

Simkommitteen har bestått av Cherie Rydahl, Sofia Mathisen och Ann-Charlott Bergstrand 

som månadsvis gjort uppföljningar och blickat framåt ur ett simperspektiv för att få 

verksamheten att flyta på och utvecklas. Årshjulet har används som verktyg för att stämma av 

mot målen och planera aktiviteter för att närma oss föreningens ambitioner.Detta i linje med 

föreningens strategi 2025.  

 

  



Precis som året började på hemmaplan avslutades säsongen där. Kortbanesäsongens bästa 

tävlingsögonblick blev Utmanaren för våra yngsta simmare som väntat en hel evighet på att få 

tävla ”på riktigt”. Fyra pokaler delades ut och ännu fler kommer att få nya pokaler tilldelade 

till sig efter årets Utmanare. De som fortfarande längtar efter träning och tävling är våra mest 

erfarna simmare, nämligen Masters, som gått på sparlåga under året p.g.a Covid.  

 

Summa summarum så har simverksamheten trots pandemin haft verksamheten i gång under 

45 eller fler av årets 53 veckor för samtliga simgrupper. Över 100 simmare har simmat under 

året och 23 nya simmare har börjat och slussats in i våra simgrupper och då framför allt i våra 

träningsgrupper. Detta har också lett till ett utökat antal av träningsgrupper.En jämförelse 

inom tävlingsverksamheten med fjolåret var att till JSM 2019 hade vi en kvalad medan vi i år 

2020 hade sju simmare kvalade till JSM, varav sex individuellt. Med den målmedvetenhet 

som simverksamheten idag uppvisar är detta en av de större trupperna på flera år som kommer 

att delta på mästerskap. Tillgängligheten av bassängytor när allmänheten varit frånvarande har 

varit uppskattat ur träning- och tävlingssynpunkt. Med större bassängyta har viss typ av 

träning så som individuell filmning möjliggjorts. Även hoppdelen har använts flitigt och dyk 

och  andra moment i mindre grupper har genomförts. Både tränare, simmare och 

simkommitteen har varit lösningsfokuserad för att hitta nya vägar och uppfinningsrikedomen 

har varit stor. Ett axplock av de nya aktiviteter som vi gjort är: deltagande i Hela Sverige 

simmar, filmat-visat simning, haft föreläsningar och coachning av Rig-simmare, digitala 

swimfomöte, tekniklördagar, polo+simning=sant, yoga, digital adventskalender,  alternativ 

utomhusträning och teambuilding.  



 

 

Det är med stora förhoppningar och tilltro som simverksamheten nu blickar ut mot 2021, där 

våra insatser kommer göra skillnad. 2021 ska vi jobba på att få in fler killar som tränare, fler 

parasimmare i verksamheten och öka tillgängligheten av bassängyta för att få in fler simmare 

i verksamheten. Detta skall leda oss till en ännu bättre förening rustad för framtiden. 

 

Må vara hänt att våra mästerskap i år blev inställda men vår gemenskap, passion och respekt 

har varit i full gång. Tack för allt arbete, hårt jobb och entusiasm!  

  



 

  



Verksamhetsberättelse för Öppet Vatten-sektionen 2020 
Karlstad Öppet Vatten ställdes in till följd av Corona och de tiotal som redan var anmälda 

flyttades över till 2021. Endast en önskade återbetalning. I november beslutade vi att ställa in 

årets Lussedopp.   

 

I början på juli arrangerade KSS Vansbro Home Edition i Kroppkärrssjön. Ett tjugotal 

simmare tog sig igenom Tjejsimmet, Halvsimmet och Vansbrosimmet. Trots regn blev det ett 

lyckat evenemang som också uppmärksammades i lokal media.  

 

Öppet vatten-gruppen fortsatte sin träning en dag i veckan och under hösten startade vi upp 

med tränare Linnéa Englund på tisdagarna. All gemensam träning ställdes in i november och 

under viss del av våren till följd av Corona. Under sommaren genomfördes några få 

gemensamma uteträningar och den traditionella ”Löfbergs arena till Sandgrund”-simningen.  

 

För Öppet Vatten sektionen 

Karoline Sjölander, Tomas Sjölander 

 

 

  



Verksamhetsberättelse för simhoppskommittén 2020 
Under januari månad hölls tränarmöte inför uppstart av vårterminen. Vi har under 2020 haft 

ett 40-tal barn i träning tisdagar, torsdagar och söndagar. Även mastersgruppen har fortsatt 

och består av 7 deltagare. Det uppfattas som positivt av deltagarna i mastersgruppen att KSS 

även har simhopp för vuxna. 

 

Under våren kom Covid-19 som omöjliggjorde tävlingar och andra samlingar som hade 

planerats. En del barn uteblev från träningarna pga pandemin. Åtgärder vidtogs för att kunna 

fortsätta med simhoppsträningen. Bl.a. köptes gymnastikmattor in för att kunna utföra 

markträningen utomhus. Vilket fungerade mycket bra. 

 

Vårterminen avslutades i slutet av maj med gruppvisa träningar utomhus. Tyvärr utan att 

föräldrar och syskon kunde vara med av tidigare nämnda anledning. Simhoppsavdelningen 

tycker det var synd eftersom de gemensamma terminsavslutningarna annars brukar vara 

mycket uppskattade både av barn och de som tittar på. 

 

En god nyhet är att vi fått till en till förälder som ideell kraft och hjälper till i 

administrationen. 

 

Under sommaren hölls inte det Nationellt Breddlägret i Karlskoga pga Covid-19. 

 

I juni hade vi tränarmöte där höstterminen diskuterades och planerades. 

 

Höstterminen startade som vanligt i slutet av augusti. Mastersgruppen ställdes dock in en bit 

in i pga skärpta rekommendationer av FHM. Övriga grupper fortsatte som vanligt då barnen 

är födda efter 2005 

 

I september hade KSS ett strategimöte som simhoppsavdelningen deltog i med god 

uppslutning. Det var bra att träffa alla. 

 

Höstterminen avslutades gruppvis enligt samma upplägg som vårterminens avslutning. 

 

Tränarmöte i slutet av december där vi gjorde nya gruppindelningar i förhållande till hur långt 

hopparen kommit. Även den här terminen hade vi ganska många i kö men fick plats med alla i 

nybörjargruppen.  

 

Vi upplever att det är en god stämning i simhoppsavdelning. Under nästa år behöver en ny 

simhoppstränare rekryteras då en av de nuvarande med all sannolikhet kommer att sluta i 

samband med att hon tar studenten. Det är en stor utmaning men vi ska göra vårt bästa. 

 

För hoppsektionen: 

 

Hans Gerdén och Carina Welin 

 
 

 

 

 

 



Verksamhetsberättelse för Vattenpolo 2019 
 

Under 2020 har vi haft junior- och knattepolo. Juniorerna har tränat själva på måndagar och 

onsdagar. På söndagar har det varit gemensam träning för juniorer och knattar, där vissa 

övningar utförts i uppdelade grupper. Gruppen består av trogna deltagare som spelat länge 

men även några nya som anslutit och kommit in fint i gruppen. 

  

Varje söndag, tillsammans med knattarna har vi haft prova-på-tillfällen vilket har varit 

populärt. Vid tre tillfällen har det varit gemensam träning för vattenpolo och simning. 

  

En av våra tränare har varit på en endagarskurs för vattenpololedare i Stockholm. 

  

Vi har inte haft ett seriespelande Herrlag under säsongen.  

Pga Covid-19 har de cuper och läger vi brukat vara med på blivit inställda. Våra planer att 

utöka samarbetet med andra klubbar har även de grusats i och med pandemin. 

Vattenpolon har haft träningar hela året (utom 11-31/12 då badhuset varit stängt). Under 

sommaren höll gruppen igång med fysträning på land och även vattenpoloträningar vid 

Orrleken där allmänheten fick delta om de ville. 

Under jullovet planerade vi att ha en gemensam aktivitet med simningen och Karlstad 

kommun. Den blev tyvärr inställd pga Covid-19 men vi såg att intresset var stort och vi vill 

gärna göra något liknande igen på skolloven under 2021. 

  

Vidare under 2021 planerar vi att fortsätta med prova-på under söndagar och försöka utöka 

gruppen. Vi vill även ta upp kontakten med andra klubbar med ambitionen att ordna 

gemensamma träningar, cuper och läger. 
  
 

  



Verksamhetsberättelse för föräldrakommittén 2020 

Föräldrakommittén började året med att stötta KSS genom att ha varit med i 

planering och genomförande av UGP2 och Karlstads Simsprint i januari, vi var 

också behjälpliga vid Vansbro Home edition i juli, klubbtävling i november. 

Utöver det har föräldrakommittén planerat för och genomfört försäljning av 

Newbody produkter, det blev endast en försäljnings aktivitet under året pga av 

den pandemi som råder. 

Eftersom så mycket varit så annorlunda under året och vi inte träffade de andra 

föräldrarna på våra vanliga arenor så planerade vi för och genomförde 

föräldrafika uppe på kansliet vid några tillfällen under hösten, 

 Inför 2021 behöver vi fortsätta arbetet med att informera och försöka skapa en 

större delaktighet bland föräldrar och här ser vi att styrelsen har en viktig 

uppgift i att informera om vad som förväntas av klubbens medlemmar Fler 

föräldrar behöver engagera sig i klubbens arbete för att säkerställa att vi även 

framöver kan arrangera bra tävlingar både på klubb, läns och regions nivå. 

Madeleine Andersson gav sig i föräldrakommittén och Anna Lindberg kom 

med, men vi blir gärna fler. 

 

Anna Lindberg och Harriet Pellfolk 

Föräldrakommittén Karlstads Simsällskap 

 

  



Verksamhetsberättelse för Marknadskommittén 
Under 2020 har marknadskommitténs arbete försvårats av den pågående pandemin som inte 

bara minskat antalet tävlingar att sälja utan också starkt påverkat många näringsverksamheter 

negativt. Detta har gjort att de flesta verksamheter tvingats till prioriteringar och då ligger det 

nära tillhands att minska sponsring och andra aktiviteter som inte har med kärnverksamheten 

att göra. 

 

Trots utmaningar så har vi ändå ordnat med gren-/huvudsponsorer till UGP 2/Karlstad 

simsprint och tagit fram tröjor till alla simmare som deltog i Riksmästerskapen. 

Inför 2021 ser vi fram emot att tävlingsverksamheten förhoppningsvis kommer igång och att 

våra sponsorers börjar återhämta sig och känner att de återigen kan stötta oss på olika sätt. 

Under det kommande året behöver vi också fylla på med fler personer i Marknadskommittén 

för att på ett tillräckligt sätt för att ge föreningen och alla simidrottare de bästa förutsättningar 

att utvecklas. 

 

Erik Rydahl 

Marknadskommittén 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

    

     

      

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

               
 

 

 

 

 


