November 2021

Ordförande har ordet
Det har gått flera månader sedan jag skrev sist och mycket har hänt
sedan dess. På många områden har livet äntligen kunnat återgå till
det normala, i skolan, på arbetet och inom simidrotten. Jag var
själv en kort sväng på DM/JDM tävlingarna i Västerås för en månad
sedan och det var underbart att se alla aktiva, ledare och
funktionärer igen.
Det fanns också flera andra styrelsemedlemmar på plats i Västerås och vi hade ett bord i entrén till simhallen. Där
fanns det en ”Förslagslåda” som vi fick in en hel del intressanta idéer och kommentarer. Det finns en
sammanställning på vår hemsida och vi kommer också att jobba vidare med dessa i våra olika kommittéer. En
kommentar som kom från flera håll var att vi skulle vara ”synliga”. Vi har startat ett Instagram och jobbar även ännu
mera aktivt med vår FB sida. Hör gärna av er med synpunkter kring dessa.
Styrelsen kommer också att fortsätta försöka vara på plats i någon form, på de tävlingar som vi är medarrangör i, för
att ha möjlighet att diskutera och inspireras av alla er som vill prata med oss. Till helgen, 13-14 november, kommer vi
att vara på plats på SumSim i Uppsala. Hoppas att många kommer och besöker oss vid vårat bord och haffa oss gärna
om ni ser oss i våra blåa tröjor. Vi kommer även att ha med vår ”Förslagslåda”. Om ni vill ha besök av oss på era egna
arrangemang så hör av er!
Lättnaderna i pandemin har också inneburit att vår Utvecklingskonsulent, Victor Lindekrantz, har kunnat börja
besöka våra föreningar igen, vilket är mycket glädjande. Efter varje besök så får vi en rapport från Victor och jag som
ordförande tar också kontakt, via mail, med ordförande i den förening där besöket skett. Så om du som ordförande
får ett mail från mig så ber jag dig att verkligen höra av dig till mig så att jag får möjlighet att följa upp besöket och
även höra hur ni har det i er förening. Jag har redan haft mycket positiva samtal med ordförande i Gnesta, Nora och
Eskilstuna. Tusen tack igen för att ni återkopplade!
Vi har under den senaste tiden genomfört två stycken informationsmöten via Zoom ang det ”Inriktningsbeslut” som
SSF har tagit. Närvaron var ok, men inte lysande, och vi har fått in skriftliga synpunkter från endast 6 föreningar. Vi
jobbar nu med att sammanställa dessa och kommer att skicka ut dem till samtliga föreningar innan vårat slutgiltiga
dokument går iväg till SSF. Tyvärr så tvingades vi att ställa in vårat Simidrottsforum 20-21 november, där planen var
att diskutera detta en sista sväng. Vi är verkligen besvikna över att det inte blir något Simidrottsforum, i år heller, och
nu var det låga anmälningsantalet som stoppade oss, inte pandemin. Vi undrar så klart varför. Var det tidpunkten
som inte var bra, lockade inte programmet eller fanns det andra orsaker? Vi kommer att skicka ut en enkät inom kort
där vi kommer att ta med dessa funderingar, men ni får jättegärna höra av er till styrelsen eller Victor och delge era
tankar kring detta. Vi har i dagarna också tagit beslutet om att ställa in kursen Simlinjeinstruktör 7-13 som skulle
starta 20 november, även det pga för få deltagare. I den Utbildningsenkät som gjordes tidigare under året framkom
ett stort behov av denna utbildning. Även här funderar vi då varför vi får så få deltagare.
För närvarande arbetar styrelsen med nästa års budget och även kommande mål och aktiviteter (inklusive
Verksamhetsplanen 2022-2023) för samtliga våra kommittéer. Arbetet har redan startat för en aktivitetshelg för
respektive simidrott inom hopp, polo och konstsim. För simdelen så ligger ett Öppet vatten läger i Älvdalen den 1113 februari närmast i tid. Inbjudan kommer att publiceras inom kort. Vi ska försöka att informera så mycket vi kan
om detta via våra kanaler, men vill du veta mera redan nu eller delta i planeringen är du varmt välkommen att höra
av dig!

Önskar alla fortsatt fin höst och kommande vinter!
Maria Edstedt

