
Lysekils simsällskap 
Verksamhetsberättelse 2017  
 

Styrelsen för Lysekils simsällskap får härmed avlämna följande berättelse för 2017. 

 

Styrelse och organisation:  

Under 2017 har ett årsmöte hållits. 

Platsen var Strandflickornas havshotell i Lysekil den 15 mars 2017 

Antal medlemmar som deltog var ca 15 st. när följande styrelse tillsattes: 

Ordförande Linn Delin Omval 1 år (till 2018) 

Ordinarie ledamot Therese Söfting Bergstedt Omval 2 år (till 2019)  

Ordinarie ledamot Peter Holmqvist Nyval 2 år (till 2019) 

Ordinarie ledamot Rickard Bengtler Sittande 2 år (till 2018) 

Ordinarie ledamot Eva Bergqvist Omval 2 år (till 2019) 

Suppleant Marina O Nyval 1 år (till 2018) 

Suppleant Veronica Almqvist Omval 1 år 

Suppleant Arne Bodestig Nyval 1 år 

Suppleant Nyval 1 år 

Valberedningen Rebecca Jansson Nyval 1 år 

Valberedningen Rickard Skåås (ordf) Nyval 1 år 

Revisorer June Magnusson Omval 2 år 

Revisorer Ida Björestad Nyval 2 år 

Revisorer suppleant Malin Petzäll Nyval 1 år 

Under året har styrelsen haft protokollförda möten 6 gånger under 2017. 

Styrelsemedlemmarna har dessutom haft mail och telefonkorrespondens samt träffats i 

simhallen och diskuterat det som för tillfället varit aktuellt. 

 

 

 



Tävlingar i klubben 
Lysekils simsällskap har genomfört Magplasket vår egen tävling. Det var ca 900 starter och 

simmare från ett tiotal klubbar. Ett stort tack till alla våra samarbetspartners.  

 

Vi har arrangerat två utmanarsim, vid vår, - och höstavslutningen, där klubbens medlemmar 

tävlar mot uppsatta tidsmål.  

Läger 

Det har anordnats läger för grupperna crawl, medley och tävlingsgruppen. År 2017 

anordnades det två läger. 

Vattendisco 
Har genomförts för klubbens tekniksimmare under hösten. Under våren arrangerades 

ytterligare en aktivitet för att främja samhörigheten mellan simmarna, ett sjörövarslag. 

Detta var ungefär som en femkampsliknande aktivitet.  

Speciella Utmärkelser 

Årets raket: Tea Jälevik  

Årets simmare:  Tilda Holmberg 

Motiveringar se bilaga 

Ekonomi 
Ekonomi rapport se bilaga och Budget se bilaga 

Vuxen Crawl och Masters 
Under vår och höstterminen har det varit en grupp Vuxencrawl och en grupp Masters. 

Utbildningar 2017 
Livräddning/HLR 

SA Gul, SA Blå och Plattformen. 

Funktionärsutbildning för steg 1 har genomförts.  

Sponsring 
Ett fåtal företag stöttar oss (se hemsidan bland annat) och under Magplasket skänks det 

priser till lotterier. 

Styrelsen vill passa på att tacka alla som på något sätt bidrar till att vår verksamhet kan 

fortsätta växa och utvecklas. 

Medlemmar och medlemsavgifter 

Under året har föreningen haft 282 medlemmar vilka fördelar sig enligt följande: 

Simskolan: Har haft cirka 200 barn både på vårterminen och höstterminen 



Teknikgrupperna: Har haft cirka 50 barn och 23 vuxna både på vårterminen och 

höstterminen. 

Stödmedlemmar: Tio stycken. 

Avgifterna har under året varit: 

Simskolan och Teknik 100 kronor/termin 

Stödmedlemmar 100 kronor per år 

Klubbrum 
Föreningen hyr ett litet rum i simhallen där finns det lite kontorsutrustning. Rummet 

används till det mesta som hör till vår verksamhet. 

Träningsverksamhet 
Detta har fungerat väl då ett antal entusiastiska och engagerade personer har tagit på sig 

ansvaret för träningen av våra grupper. 

Alla tränare har gjort ett fantastiskt arbete med våra simmare och de ska ha ett stort tack för 

detta. 

Sommarsimskola 
Bedrevs i Gullmarsborg under två veckor i juni. Efterfrågan på platserna var bra. Gratis 

simundervisning för kommunens skolbarn sex-tolv år har bedrivits under tre veckor under 

sommaren med bidrag från kommunen.  
Tävlingsverksamhet 
Klubben har deltagit i tio tävlingar under 2017. 

Simundervisning 
Efterfrågan på platser i vår simskola är stor. Ca 200 barn i verksamheten. 

Fortsatt efterfrågan på privatundervisning som vi tillgodoser när möjlighet ges. 
 

Speciella Utmärkelser 

 
Årets raket (2017): Årets raket tilldelas en person som under året exploderat fram i vattnet 
och förbättrats för varje tävling som gått. Simmaren har gått från klarhet till klarhet både på 
träningarna och tävlingarna. Simmaren har under året hittat ett driv i sin simning som chockat 
och imponerat alla. Simmaren blir starkare hela tiden och strävar alltid efter att utvecklas. 
Personen har under året lärt sig att bita ihop när det är som jobbigast och kämpa hårdare. 
Framgångarna i vattnet är bara början, simmaren tränar vidare och investera i framtidens mål 
och har därför vunnit årets raket 2017. 
 
 
Tea Jälevik 
 
 



 

 
Årets simmare (2017):  
Årets simmare tilldelas en person som under året spridit en positivitet som hjälpt alla i 
gruppen att träna hårdare och samtidigt ha roligt på träningarna. Simmarens 
målmedvetenhet och vilja att lyckas har visats under varje träning och även avspeglats i de 
stora framgångarna på tävling. En riktig jobbig serie på träningen ser inte simmaren som 
något negativt utan ett tillfälle att bli en starkare och snabbare simmare. Simmaren utmanar 
sig själv varje träning  och hur jobbig det än är så finns det alltid ett leende på läpparna. 
Vinnarskalle, kämparglöd och en enorm kärlek till simningen har gjort att personen hela tiden 
utvecklats och spridit glädje till alla i sin närhet, därför har personen vunnit årets simmare 
2017. 
 
 
Tilda Holmberg 

 

 

 

 

 

 

 


