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Östsvenska Simförbundet

Östsvenska Simförbundets åligganden
Östsvenska Simförbundet är organ för svensk simidrotts verksamhet i Östergötland och Småland.
Östsvenska Simförbundet handlägger gemensamma angelägenheter för simidrotten i sitt
geografiska upptagningsområde.

Östsvenska Simförbundets verksamhetsidé
Östsvenska Simförbundet skall verka för simidrottens utveckling i Östergötland och Småland.
Östsvenska Simförbundet skall underlätta för de enskilda klubbarna att driva sina verksamheter och
stimulera till sammanhållning mellan förbundets medlemsföreningar.
Östsvenska Simförbundets verksamhetsidé ska uppfyllas genom att:
•
•
•
•
•
•

verka utifrån svensk Simidrotts strategiska plan.
vara ett stöd för föreningarna i deras verksamhet
i samarbete med föreningarna planera för läger och distriktstävlingar
i samarbete med föreningarna planera och genomföra utbildning
eftersträva jämställdhet på alla nivåer
följa utvecklingen inom svensk simidrott och vara lyhörd för allt som kan göra simidrotten
bättre.

Östsvenska Simförbundets kärnvärden
Östsvenska simförbundets verksamhet kännetecknas av:
•
•
•
•
•

Glädje och gemenskap
Samarbete och delaktighet
Kvalitet
Hälsosam
Livslångt simidrottande

Östsvenska Simförbundets vision
Simidrott i distriktets alla simanläggningar.
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Östsvenska Simförbundets mål
Att 80% av distriktets tävlingsaktiva föreningar skall vara representerade vid förbundets års- och
höstmöte senast 2020.
Att 100% av tävlingsaktiva föreningar skall deltaga i distriktstävlingar på alla nivåer där man är
kvalificerad senast 2020.
Att 100% av tävlingsaktiva föreningar har minst en utbildad ledare enligt Svensk simidrotts
utbildningstrappa senast 2020.
Att förbundet ska erbjuda behovsstyrda kompetensutvecklingsaktiviteter för förbundets föreningar
senast 2020.

Arbetsområden
Simidrott
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Simning
Konstsim
Simhopp
Vattenpolo
Öppet vatten
Masters

Utbildning
a. Ledare
b. Aktiva
c. Funktionärer

Arrangemang
a.
b.
c.
d.

Tävlingar
Läger
Medlemsmöten
Föreningsutveckling

Organisation
a.
b.
c.
d.
e.

Styrelsen
Simkommittén
Utbildningskommittén
Kansli
Personal
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Simidrott
Simning
Mål 2020
2 OS-simmare
35 simmare med över 700 finapoäng
4 simmare över 800 finapoäng
100 simmare kvalade till Sum-Sim, riksfinal (50 m)
1500 licensierade tävlingssimmare med jämn könsfördelning
Verksamhetsinriktning 2018
Inspirationsaktivitet för kategori 1 och 2.
Läger för kategori 3 och 4.
Tillsätts en arbetsgrupp för att stimulera jämnare könsfördelning. (fler killar 1-12 år och behålla fler
tjejer 13år och äldre)

Konstsim
Mål 2020
Att genomföra ett distriktsmästerskap.
Verksamhetsinriktning 2018
Att tillsammans med de föreningar där verksamhet finns anordna ett ungdomsläger.

Simhopp
Mål 2020
Att genomföra ett distriktsmästerskap.
Verksamhetsinriktning 2018
Att tillsammans med de föreningar där verksamhet finns anordna ett ungdomsläger.

Vattenpolo
Mål 2020
Östsvenska Simförbundet skall verka för etablering av vattenpolo i fler föreningar i distriktet.

Öppet vatten
Mål 2020
Att skapa en årlig aktivitet för öppet vatten i distriktet.
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Verksamhetsinriktning 2018
Att i samband med Kalmar Kanalsim anordna ett distriktsmästerskap.
Att i samarbete med Motala SS anordna ett läger.

Masters
Mål 2020
Fler tävlingsaktiva föreningar och fler deltagare på masters-SM.
Verksamhetsinriktning 2018
Att anordna ett öppet distriktsmästerskap med JDM/DM i 25-metersbassäng.
Att i samarbete med Motala SS anordna ett läger.

Utbildning
Ledare
Mål 2020
Att 100% av tävlingsaktiva föreningar har minst en utbildad ledare enligt Svensk simidrotts
utbildningstrappa.
Att alla erbjudna utbildningar genomförs.
Verksamhetsinriktning 2018
Att under året marknadsföra Simidrottsledare BAS med målet att det genomförs två utbildningar per
län.
Förbundet kommer under året att erbjuda utbildningar i simlinjeassistent gul och blå samt
simlinjeinstruktörsutbildning.
En fortbildningsdag för simpedagoger.
Utvecklingsdag för simledare med målet att kunna införa lek- och simhopp i den ordinarie
verksamheten.

Aktiva
Mål 2020
Att erbjuda ett utbildningstillfälle per kategoriaktivitet.
Verksamhetsinriktning 2018
I samband med kategoriläger eller annan aktivitet genomförs utbildningsaktivitet för att främja de
aktivas utveckling.

Funktionärer
Mål 2020
Att fler klubbar skall ha kapaciteten att anordna tävlingar.
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Verksamhetsinriktning 2018
Tävlingsfunktionärsutbildning skall genomföras varje termin (vår och höst) via de
funktionärsutbildningsansvariga i respektive län.
Distriktsfunktionärsutbildning skall genomföras i varje län.
Att skapa ett funktionärsstöd på össf.se.
Sekretariatutbildning skall erbjudas

Arrangemang
Tävlingar
Allmänt
Östsvenska Simförbundet samarrangerar tävlingar med klubbarna i distriktet. Östsvenska
Simförbundet utser arrangörer till distriktsförbundets tävlingar och läger.
(DM/JDM, Sum-Sim, UGP, Simiaden)
På samtliga distriktstävlingar räknas klubbpoäng.
Distriktsförbundets olika tävlingar:
Rekryteringstävlingar
• Vårsimiaden distrikt/region
• Höstsimiaden
Ungdomstävlingar
• Sum-Sim – regionsfinal (samarrangör med SSF)
• Ungdoms Grand Prix
• Länstrofén (En lagtävling mellan de olika länen med distriktsförbundet som medarrangör och
delfinansiär.
Distriktsmästerskapstävlingar
• Östsvenska Mästerskapen DM/JDM - 50 m
• Östsvenska Mästerskapen DM/JDM - 25 m
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Tävlingsplanering
Allmänt
Östsvenska Simförbundets simkommitté utser arrangörer till distriktsförbundets tävlingar, efter
förslag från föreningarna, samt sammanställer tävlingsplaneringen och beviljar sanktion för
tävlingarna årligen. Klubbarna anmäler i samband med höstmötet in de inbjudningstävlingar de
önskar arrangera under nästkommande år.
Den fastställda tävlingsplaneringen för distriktet lämnas sedan av styrelsen till Svenska
Simförbundet. Östsvenska Simförbundets tävlingsplanering skall finnas på hemsidan.
Vid DM/JDM utgår en serviceavgift om 10:-/startavgift till Östsvenska Simförbundet.
Östsvenska Simförbundet beställer och betalar medaljerna till DM/JDM tävlingarna
Östsvenska distriktsrekord
Simkommittén i Östsvenska Simförbundet ansvarar för registrering av distriktsrekord. Det är
klubbarnas ansvar att anmäla rekord inom 21 dagar till Östsvenska Simförbundets simkommitté för
godkännande.
Kvaltider och kvalperioder till DM och JDM
Östsvenska Simförbundet fastställer kvaltider för deltagande på DM och JDM. Tiderna följer Svensk
simidrotts kvaltider och är 12,5% över A-kvaltiden för JSM.
Kvalperioderna ska följa Svensk simidrotts tidsintervall för SM/JSM.

Läger
Simmarna i distriktet delas upp i olika kategorier och sedan anordnas läger och aktiviteter för dessa.
Kategoriindelning av simmarna
Kategori 1: Seniorelit
Kategori 2: Juniorelit, 20 år och yngre
Kategori 3: Sumsim, för simmare i åldrarna 17 år och yngre.
Kategori 4: Simiaden, för simmare i åldrarna 13 år och yngre.
Läger
Kategori 1: läger utomlands ca 10 dagar, varannat år.
Kategori 2: läger utomlands ca 7 dagar, varannat år.
Kategori 3: läger i Norden, veckoslut
Kategori 4: sammandragningsläger länsvis

Medlemsmöten
Årsmöte
Årsmöte skall varje år hållas innan utgången av mars månad. Alla klubbar i distriktet inbjuds.
Höstmöte
Alla klubbar i distriktet skall i september varje år inbjudas till höstmöte för möjligheten att påverka
verksamheten under nästkommande år.
Föreningsutveckling
Utvecklingskonsulenten ansvarar för föreningsbesök i hela distriktet. Hjälp för organisations-,
verksamhets- eller sportslig utveckling kan erbjudas.
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Organisation
Styrelsen
Styrelsen skall bestå av sex ledamöter jämte ordförande.
Förbundet arbetar för en jämn fördelning mellan stad och landsbygd samt mellan könen.

Simkommittén
Simkommittén skall bestå av minst en representant från varje län samt en ordförande. Ordförande
skall tillhöra distriktets styrelse.
Simkommitténs idé
En framtida utveckling för östsvensk simning bygger på en bred tävlingsinriktad verksamhet i
MÅNGA föreningar.
Genom att
•
•
•
•

Främja såväl elit som breddverksamhet.
Skapa vi-anda/gemenskap hos simmare/tränare/ledare/supportrar.
Få fler simmare att fortsätta sin simkarriär (främst in i junioråldern)
Planera och genomföra rekryterings-, ungdoms- och distriktsmästerskapstävlingar.

Utbildningskommittén
Utbildningskommittén skall bestå av representanter från styrelsen, föreningsutvecklaren samt en
ordförande.
Utbildningskommitténs mål
• Erbjuda kvalitativa utbildningar för Östsvenska Simförbundets funktionärer, simlärare,
instruktörer och tränare.
• Ledarutbildningar upp till Simlinjeinstruktör 7-13, skall erbjudas minst 1 gång per
kalenderår.
• Utbildningskommittén skall samverka med närliggande Distrikt för att kunna erbjuda
ledarutbildningar på alla nivåer.
• Tävlingsfunktionärsutbildning skall genomföras varje termin (vår och höst) via de
funktionärsutbildningsansvariga i respektive län.
• Ordnar kompetensutveckling för tränare och ledare.
Utbildningskommittén skall intensifiera samarbetet med SISU, Smålands och Östergötlands
Idrottsförbund och Svenska Simidrottsförbundet samt kompetenssäkra de av Svenska Simförbundet
godkända utbildarna.
Förteckning över godkända utbildare finns på Svenska Simförbundets hemsida.
Utbildningskommitténs åligganden
• Ordna ledarutbildningar enligt simförbundets fastlagda utbildningsplan.
• Ordna styrelse och kommittékonferens, höstmöte och årsmöte.
• Ordna funktionärsutbildningar.
All ledarutbildning måste ske via Östsvenska Simförbundet.
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All utbildning anordnad av Östsvenska Simförbundet skall utvärderas vid kursens slut.
All utbildning av Tävlingsfunktionärs- Distriktsfunktionärer måste ske i Östsvenska Simförbundets
regi.
Föreningar har möjlighet att beställa funktionärsutbildningar till den egna föreningen via den
funktionärsutbildningsansvarige i respektive län.
Alla utbildningar skall kungöras på Östsvenska Simförbundets hemsida.

Kansli
Östsvenska simförbundet har inget eget kansli. Varje styrelsemedlem sköter sina åtagande hemifrån.
Östsvenska simförbundet köper i dagsläget en tjänst av Jönköpings simsällskap för att sköta
ekonomin.

Ekonomi
Budget
Respektive kommitté lägger fram budgetförslag till styrelsen. Styrelsens budgetförslag godkänns av
årsmötet. Varje kommitté har rätt att disponera sina medel enligt verksamhetsplanen. För kostnader
utöver budget krävs särskilda styrelsebeslut.
Arvoden
Inga arvoden förekommer inom Östsvenska Simförbundets styrelse. Styrelse- och
kommittéledamöter ersätts för löpande omkostnader med ett fast belopp/år.
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