December 2021

Ordförande har ordet

Tiden går fort och alldeles strax är det dags för jul och nyårsfirande.
Jag hoppas att detta innebär vila och fina stunder med nära och
kära.
Styrelsen håller just nu på att avsluta budgetarbetet inför nästa år. Även om pandemin tyvärr fortgår och det är svårt
att veta hur framtiden ser ut, både på kort och lång sikt, så vill vi vara positiva i vår planering. Vi hoppas på att kunna
genomföra de läger, utbilningar och övriga aktiviteter som vi ser så mycket fram emot. Från Simkommittén finns det
en planering utlagd på vår hemsida och för de första aktiviteterna med Långdistansläger i Jönköping och Öppet
vattenlärger i Älvdalen finns redan inbjudan ute.
Några nya aktiviteter som vi hoppas särskilt mycket på är de för Konstsim, Vattenpolo och Hopp där först ut är
Vattenpolo med en träff i Uppsala februari. Det blir träning, föreläsning och förhoppningsvis mycket kul gemenskap.
Vi håller tummarna för att alla dessa kan genomföras men vi kommer så klart att fortsätta efterfölja alla restriktioner
och rekommendationer som finns.

Styrelsen jobbar också med att gå igenom de svar som inkommit på den senaste enkäten, som skickats ut till
samtliga föreningar. Vi har fått in 30 svar vilket får anses som en bra svarsfrekvens, även om vi hade hoppats på 100
%. Stort tack till er som svarat! Resultatet kommer bland annat att presenteras och diskuteras vid vår digitala
Ordförande träff, som vi bjudit in till den 26 januari. Vi hoppas på stor anslutning till detta möte och kan ordförande i
föreningen inte delta så går det naturligtvis toppen att någon annan från styrelsen är med. Vår avsikt är att detta
möte ska vara ett avstamp för att sedan fortsätta med regelbundna möten. Hur ofta och vad de ska innehålla får vi
gemensamt komma fram till.
En bit in på nästa år är det som vanligt också dags för Årsmöte. Vår plan är att det ska hållas i Västerås lördagen den
19 mars kl 10.00. Mera information kommer att komma löpande. För tillfället hoppas vi på att kunna ses i Västerås
men förbereder oss också på ett digitalt möte beroende på hur läget är då.
Nästa år kommer MSSF att byta samarbetspartner från Arena till CMB Produkter/Speedo. Mera information kommer
inom kort från kansliet, men det kommer tex fortsättningsvis att finnas klubbrabatter vid köp på nätet. Vi jobbar
också för utökad närvaro vid våra tävlingar och aktiviteter och det första tillfället är att Göran Neuman, som ansvarig
kontaktperson, kommer att finnas med på Öppet vattenlägret med möjlighet till utprovning av utrustning inför
kommande säsong.
Som vanligt vill jag återigen uppmana er alla att höra av er till oss om det är något som ni tycker vi ska arbeta med
eller om ni själva vill vara med i någon kommitté eller känner någon annan som ni tycker bör involveras i våra olika
aktiviteter. Valberedningen är i full gång med att se över styrelsen till nästa period och jag vet att de har skickat ut en
uppmaning till alla föreningar att höra av sig med förslag på kandidater.

Till sist – stort grattis till alla de aktiva från distriktet som gjort fin prestationer på genomförda mästerskap som SumSim, JSM/SM, Nordiska Mästerskap, JVM och VM!

Fortsätta att ta hand om er, visa hänsyn och så hoppas jag att vi syns vid någon bassängkant snart igen!

Önskar alla en god jul, ett gott slut och ett fint 2022!
Maria Edstedt

