Falkenbergs simklubb skall vara en idrottsförening för alla, som bygger på ideell verksamhet, där varje
medlem har en plats och fyller en uppgift och som:
• Bedriva en bred simidrott för alla medlemmar
• Främja simkunnighet för alla åldrar samt bedriva bred ungdomsverksamhet med inriktning
på tävlingssimning
• Skall aktivt verka för en ren idrott
Verksamheten bygger på svensk simidrotts utvecklingsmodell, simlinjen för hela livet. Det skall finnas
en plats för alla oavsett förutsättningar, ambitionsnivå och ålder. Vår styrka är vår breddsatsning på
simkunnighet och simidrott som skall vara tillgänglig och välkomnande för alla.

Värdegrund
Falkenbergs Simklubb är en idrottsklubb för alla, där varje medlem har en plats och fyller en uppgift,
tillsammans är vi, Falkenbergs simklubb. Begreppet vi innefattar styrelse, anställda, aktiva, ledare,
föräldrar och supportrar inom Falkenbergs simklubb. Falkenbergs Simklubb är en ideell förening för
alla.

Målsättning 2020/2025
Målet är att bibehålla / öka antalet medlemmar och kvalitetssäkra verksamheten i enlighet med svensk
simidrotts strategi 2025 och barnkonventionen som träddes i kraft den 1 januari 2020.
Falkenbergs Simklubb skall vara en högt presterande simförening i alla verksamhetsdelar.
Styrelsens utbildning/utveckling skall fortsätta för att behålla det drivande styrelsearbetet och
föreningsarbetet som finns.
Tydliga ramar för vår föreningsstruktur och de olika ansvarsområden skall upprätthållas och bibehållas /
utvecklas för att sedan förmedlas till alla medlemmar.
Falkenbergs Simklubbs styrelse skall agera i frågor gällande simkunnighets-och simidrottsfrågor för alla
invånare i Falkenbergs kommun.
Falkenbergs Simklubbs styrelse skall verka för att anställd personal trivs och utvecklas väl.
Falkenbergs simklubb skall aktivt arbeta med att utveckla simmare till att nå den nivån som de önskar.
Det gäller att fortsätta med strukturarbete i teknikskolan och inom tävlingssim samt se till att hitta nya
möjligheter för samarbete med skolor och kommunen.

Delmål 2020
Babysim/Simskola/Teknikskola/Vuxen
Vi fortsätter att jobba enligt svensk simidrotts simlinje. Vi eftersträvar att hålla hög kvalitet i
undervisningen genom att vidareutbilda och rekrytera nya instruktörer.
Vi skall få fler barn som vill fortsätta i teknikskolan efter de har blivit simkunnig och avslutar simskolan
Tävlingsgrupperna
Tävlingsgrupperna skall ges möjlighet och förutsättningar att utvecklas utifrån sin förmåga och den
insats de själva är beredda på att lägga ner. Utvecklingen sker stegvis och är anpassad efter ålder,
mognad och ambitionsnivå.
Med indelningen i Bredd och Topp har vi påbörjat att sätta mer fokus på detta och vi skall uppfölja
löpande utvecklingen. Med den indelningen har vi också i fokus att behålla dem som redan finns i
tävlingsgrupperna upp i åldrarna.
Hålla informationsmöten för föräldrar / medlemmar under året för att göra dem mer delaktiga i
klubbens verksamhet.
Vuxensim
Målet är att öka bredden på simmare i olika åldrar i föreningen. Vi skall ha en aktiv vuxenverksamhet
genom att fortsätta med våra vuxencrawl kurser samt att öka medlemmar i vår masterverksamhet.
Sätta igång planering om simkurser inför Öppet vatten säsongen.
Parasimning
Bredvid den aktiva parasim-grupp finns det i dagsläget 3 grupper till för barn med funktionsvariationer
Vi skall fortsätta ha en dialog med Rehabilitering i Falkenberg så att vi får fler i verksamheten som
kommer ha möjlighet att lära sig simma och får så en bredare verksamhet där också nya
tävlingssimmare kan växa fram. Dessutom planerar vi att ta kontakt med de olika boende i Falkenberg
för att hänvisa till möjligheten att simma i måndagsgruppen.
Anläggning
Bevaka situationen kring Klitterbadet/ nya simhall i i Falkenberg och ha dialog med förvaltning/
politikern i den frågan.
Samarbete
Fortsätta med samarbete med andra föreningar för att skapa kontaktytor mellan styrelse, ledare och
aktiva. För att uppnå dessa effekter bör verksamheten fortsätta anordna träningar, utbildningar och
tävlingar tillsammans med andra föreningar.

Budget 2020

Intäkter
Nettoomsättning

2 385 000

Kostnader
Föreningskostnader

800 000

Övriga externa kostnader

130 000

Personalkostnader
Avskrivningar
Summa kostnader

Rörelseresultat

1 300 000
-10 000
2 240 000

145 000

