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år.

Förord
2020 var året då vi hade ambitionen och förhoppningen att driva föreningen framåt med två 
heltidsanställda tränare och en timanställd simskole-ansvarig. Tyvärr blev det nu inte 
verklighet en längre tid och med facit i hand så var det kanske tur. 

Det som hände under 2020 hade nog inte många kunnat förutse. 

Att vi nu, ett år senare, fortfarande inte vet när allt är tillbaka ”som vanligt”  känns fortfarande
overkligt men vi har lärt oss att acceptera läget och göra det bästa efter förutsättningarna. Att 
inte ta allting för givet kan vara en nyttig läxa.

Dessutom bestämde sig Milad för att lämna oss och flytta tillbaka till fastlandet. Tråkigt för oss
men förhoppningsvis det bästa för honom.

Vi fick tävla betydligt mindre än vanligt men fick också möjligheten att live-sända tävlingar till 
våra medlemmar och släkt. Dessutom investerade vi i egen elektronisk utrustning. Saker som 
kanske aldrig blivit aktuella 2020. Dessutom fick hemsidan ett rejält lyft och i skrivandes stund
läggs det till ytterligare en funktion. Att kunna översätta sidan till engelska.

Vi har glädjande nog lyckats fånga upp fler sponsorer under året som anser att vi är en 
förening att satsa på. Något vi själva vet😊 men kul när andra också inser det.

Till sist så fortsätter vi arbetet med att ”jaga” ny simhall och kanske blir 2021 året då det 
äntligen bestäms något mer konkret. I april har vi ny träff gällande detta projekt och 
personligen tror jag att något snart kommer att hända. Fast jag är o andra sidan rätt naiv 
många gånger så osvuret är väl bäst.

Tack för förtroendet 2020!

Henrik Silfwergård

Ordförande

2



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Allmänt om verksamheten
Wisby Simsällskap (WSS) är en stor och välmående förening med X XXX medlemmar i åldrarna 5-95 
år.  Föreningen verkar för att alla, genom lek, träning, tävling och motion kan ägna sig åt 
simidrottsverksamhet och brinner för simkunnigheten på ön, en livsnödvändig kunskap som även är 
ett krav i grundskolan. 
Simsällskapet har en hundraårig historia och idag är det många aktiva i föreningen. WSS är en mycket
jämställd och inkluderande förening som lockar många, killar och tjejer, unga och äldre. Hos Wisby 
Simsällskap är alla välkomna!
Verksamheten baseras på medlemmarnas ideella insatser, engagemang, glädje och kamratskap. 
Klubbens värdegrund ”KUL” står för: Kamratskap - God kamratskap främjar föreningens verksamhet 
och utveckling och kännetecknar medlemmarnas förhållningssätt emot varandra. 
Utveckling – Individen ska få möjlighet att utvecklas personligt och idrottsligt och utifrån sina 
förutsättningar. Föreningen ska arbeta med ständiga förbättringar och förnyelser och utveckla en 
stabil organisatorisk och ekonomisk plattform. 
Lust – Medlemmar ska vara ambitiösa och känna delaktighet. Det skapar engagemang som leder till 
framgång. 

Viktiga externa faktorer som påverkar föreningen
På Gotland saknas alltför många idrottsanläggningar (i vårt fall en sim-arena) för att vi som en ideell 
förening ska kunna bidra på bästa sätt till såväl ett fysiskt som psykiskt välmående hos gotländska 
barn, ungdomar och vuxna. 
Många frågor är viktiga för våra folkvalda politiker som även ska prioritera bland dessa. Samtidigt är 
simning en livsnödvändig färdighet. 
Betydelsen av motion och friskvård för alla åldrar ökar i takt med att folkhälsoutmaningar som 
övervikt och psykisk ohälsa ökar bland befolkningen. Detta kostar i sin tur samhället mycket pengar 
varje år vilket självklart ökar vikten av att ha ett fortsatt starkt idrottsengagemang på ön.
Frågan om öns ”ålderstigna badanläggningar” som väcktes på nytt 2017 är fortsatt akut. Regionen 
utreder i dagsläget exakt var den nya sim-arenan/badhuset kan tänkas ligga.
Det lär inte bli något familjebad med vattenrutschbana och inte två större simbassänger, men detta 
är också helt efter våra önskemål. En större bassäng och några mindre funktions-bassänger skulle 
göra underverk för hela ön.

Medlemmar 2020 2019 2018

ca 600 1386 1996

Flerårsöversikt  2020 2019 2018

Nettoomsättning                                                  2,7 Mkr            3,1 Mkr             3,3 Mkr

Årets resultat                                                       333 Tkr             385 Tkr              161 Tkr
Eget kapital                                                          761 Tkr             376 Tkr              215 Tkr
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Styrelsen

Ordförande Henrik Silfwergård
Vice ordförande Mats Lyth
Kassör Per Pettersson/Josefin Born Nilsson
Sekreterare Karin Granath
Ledamot Elisabeth Holphers
Ledamot Per-Erik Ohlsson

Övriga

Revisor Jesper Wikman, Swevik Revision Gotland AB
Ordförande årsmöte Henrik Silfwergård
Valberedning Kristina Nordin, Clara Törngren
Föräldrakommitté Ansvarig: Johanna Thomsson
Sim-/tävlingskommitté Ansvarig: Rikard Lindberg
Sponsorkommitté Jonas Jansson
Simhoppskommitté Linnea Högberg

Styrelsemöten och andra föreningsmöten
Årsmötet 2020 genomfördes den 16 juni digitalt via Teams med undantag av styrelse och revisor som
satt samlade nere på Idrottens hus.
Under mötet valdes Henrik Silfwergård till fortsatt ordförande för WSS efter. Mats Lyth valdes till ny 
styrelseledamot på 2 år och likaså Per-Erik Ohlsson. Karin Granath och Elisabeth Holphers fortsätter 
som ledamot i ytterligare 1 år. Per Pettersson hade meddelat att han fick svårt att fullfölja sitt 
uppdrag som kassör så därför sköts det konstituerande upp. Efter febrilt arbete under sommaren så 
hade vi till slut lyckats hitta ersättare och den 24 augusti hölls det konstituerande mötet och där 
valdes Josefin Born Nilsson in på fyllnadsval för Per i kassörs-rollen.
Den 19 augusti hölls ett föräldramöte som styrelsen kallat till.  Anledningen var den dåliga 
uppslutningen på årsmötet och styrelsen kände ett starkt behov av att informera medlemmarna 
gällande allmän förenings-info och framför allt bristen på ideell hjälp kring vissa områden.
Under mötet fick vi till en valberedning och även tankar/idéer kring simhoppet väcktes. Detta 
resulterade senare under hösten i en simhopps-kommitté. Dessutom presenterades ny kassör.

Styrelsemöten
Under året har 11 styrelsemöten genomförts. Utöver dessa möten har styrelsen löpande hanterat 
frågor via mejl och telefon. Beslut av betydande karaktär har i vidkommande fall protokollförts vid 
nästkommande styrelsemöte. Vi har även haft extra möten i de fall detta har behövts. Styrelsen 
konstaterar att årshjulets aktiviteter fungerat bra. Vissa frågor får alltid lite större fokus under året:

 Kostnadskontroll
 Utomhusbaden
 Simhoppsverksamheten
 Pandemi-arbetet

Utöver detta har vi även arbetat med följande:

 Toftaparkeringen
 Simskolor
 Försäljning av kol, ljus och Idrottsrabatten

Idrottsgalan 2021
Inställd men ev digitalt. 
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Totalhälsan, gym
Under såväl vår- som höstterminerna erbjuds simmarna kompletterande gymträning på 
torsdagsmorgnar. Krister Höglund och Totalhälsan öppnar upp sina lokaler för simmarna och fixar 
dessutom grötfrukost efter träningen. Sen har Milad/Rikard taxiservice och levererar simmarna till 
Visbys högstadium och gymnasium. En otrolig förmån! Stort tack för allt pusslande för att 
ungdomarna ska hinna få in all träning som krävs.

Tävlingar simning 2020
Ugp 2 Torvalla Stockholm 25 – 26 februari
Första fastlandstävlingen för de äldsta i Torvallas 25 meters bassäng, det blev många lopp på kort tid,
så det blev en tävling med blandade resultat. Vi fick trots det med oss fina placeringar hem och nya 
detaljer att jobba på.

Vintern-Neptuniaden 1–2 februari
Första tävlingen i 50 meters bassäng för våra äldsta aktiva och tävlingen avgjordes i Eriksdalsbadet 
det blev en tävling med många personliga rekord och vi simmade hem fina placeringar i olika 
åldersklasser. Elias Lyth slutade på en fin 5, e plats i skinstävlingen. 

Wisby lördag morgon 1 2020
Den 15 februari var det dags för första hemmatävlingen för samtliga och det blev en rolig tävling med
få diskningar och många fina resultat att ta med sig inför framtiden.  

Ugp 3 7-8 mars Eriksdalsbadet i Stockholm 
Wisby simsällskap åkte med de äldsta till Eriksdalsbadet i Stockholm och tävlade i 50 meters bassäng,
det blev en lyckad helg med fina prestationer och nästan samtliga lopp blev personliga rekord och vi 
fick även med oss medaljer hem till ön. 

Wisby lördag morgon 2 
Wisby lördag morgon 2 den 14 mars. En tävling som var fokus på 100 & 200 m sträckor i första hand, 
och det blev många personliga rekord och få diskningar.

 Kneippbyn Swim 2020 
 Det blev inställt med fastlandsföreningar denna gång, men vi lyckades få till härliga lopp med många 
personliga rekord under förmiddagen den 13 juni och vi fick träna på att tävla med kort vila. 

Riksmästerskapen 2020 
Lördag den 27 juni så avgjordes Riksmästerskapen 2020. Wisby Simsällskap hade 7 aktiva med på 
dessa tävlingar. Och det blev många fina personliga rekord och vi fick även topp 10 placeringar i 
dessa tävlingar.

Fakta om Riksmästerskapen i simning.
Under fyra dagar så har det simmats Riksmästerskapen i simning. Simning runt hela landet med 
massor av arrangörer. Grundregeln i Riksmästerskapen var att kunna genomföra simtävlingar helt 
enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Max 50 personer i simanläggningen samtidigt. Det betydde 
att stora krav på organisation ställdes på arrangörerna när det gällde själva organiserandet av 
tävlingen. Mestadels har simtävlingarna skett på fyra banor i stället för normalt sex till åtta banor och
sedan har man slussat simmare in och ut i simhallarna för att uppnå kraven som ställdes. Det fina 
vädret hjälpte till att få hela tävlingen att flyta enligt intentionerna. Det har simmats i simhallar, i 
utebassänger, i kort baljor som 25 meters bassänger och i långbana dvs 50 meters bassänger. Det har
tävlats i olika åldersklasser och Riksmästerskapen har ju fungerat som ersättare för dels de inställda 
SM och JSM-tävlingarna men också för Sum-SIM, Svenska Ungdomsmästerskapen. Detta har varit de 
yttre ramarna för Riksmästerskapen i simning som simmade på ett 70 tal platser runt om i landet.
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WISBY SIMSÄLLSKAP TOPP 10 - PLACERINGAR

Ella Adman 7: a 400 fr 14 a� r & yngre

Benjamin Wirelius 5: a 400 fr 14 a� r & yngre

Benjamin Wirelius 5: a 800 fr Senior klassen

Benjamin Wirelius 5: a 800 fr Junior klassen

Benjamin Wirelius 2: a 800 fr 15 a� r & yngre

Elias Lyth 4: a 50 br Senior klassen

Elias Lyth 3: a 50 br Junior klassen

Elias Lyth 3: a 100 br Senior klassen

Elias Lyth 3: a 100 br Junior klassen

Elias Lyth 3: a 100 br 16–17 a� r 

Elias Lyth 1: a 200 br Senior klassen + klubbrekord

Elias Lyth 1: a 200 br Junior klassen + klubbrekord

Elias Lyth 1: a 200 br 16–17 a� r 

Elias Lyth 5: a 200 Medley Senior klassen

Elias Lyth 5: a 200 Medley Junior klassen

Elias Lyth 3: a 200 Medley 16–17 a� r 

Jack Sjo, berg 2: a 100 br 15 a� rs klassen

Jack Sjo, berg 7: a 200 br Senior klassen

Jack Sjo, berg 7: a 200 br Junior klassen

Jack Sjo, berg 4: a 200 br 15 a� r & yngre

Jack Sjo, berg 10: a 200 Medley 15 a� r & yngre

Mia Samuelsson 7: a 200 fj Senior klassen

Mia Samuelsson 7: a 200 fj Junior klassen

Mia Samuelsson 3: a 200 fj 15 a� r & yngre

Mia Samuelsson 7: a 400 fr 15 a� r klassen

GRATTIS TILL SAMTLIGA INSATSER 

GRATTIS ELIAS LYTH TILL KLUBBREKORD 200 BR

GRATTIS TILL PERSONLIGA REKORD

GRATTIS TILL PLACERINGAR PA;  RM 2020

Speedo Swim 19–20 september (Mästerskapsgruppen)
Tävlingen i Jönköping blev en intensiv helg. Damerna klev in på lördagen och herrarnas tävling gick på
söndagen. Passen gick väldigt snabbt, det genomfördes 18 grenar på runt 2 timmar. Knappt så att de 
aktiva hann simma av, efter sina lopp. Vi fick en bra utdelning på tävlingen. Majoriteten av våra lopp 
blev personliga rekord och vi simmade upp oss i resultatlistan. Jack Sjöberg kom högst upp i placering
och simmade in en 3:e plats på 100 bröst med ett nytt personligt rekord i åldersklass 15–16 år.  Elias 
Lyth simmade Speedo Swim i Helsingborg under samma helg och gjorde bra ifrån sig. 
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Lördag morgon 4
Wisby Simsällskap tackar er som var med på lördag morgon 4.
Det var många nya aktiva som provade på nya sträckor med bravur.
Och det slogs många personliga rekord på tävlingen, och många fick nya lärdomar med sin simning. 

UGP 9 – 11 oktober Växjö
Wisby Simsällskap har i helgen varit i väg med 19 aktiva på Ungdoms Grand Prix i Växjö.
Det var 16 föreningar som deltog på tävlingen och Wisby Simsällskap var med och slogs om många 
framskjutna placeringar i tävlingen.
Det blev många fina lopp med en mängd personliga rekord. Wisby Simsällskap simmade in 
sammanlagt 41 medaljer på denna tävling och det var några aktiva som tog sina första medaljer i 
dessa sammanhang.
Samtliga skall ha stor eloge för helgen och sin kämpainsats, det var väldigt högt tempo på tävlingen. 

17 - 24 oktober lördag morgon 5 
Vi fick dela upp den på 2 helger på grund av restriktioner.
Mästerskapsgruppen tävlade den 17 oktober tillsammans med Eskilstuna Simsällskap. Tävlingen gick 
under lördag förmiddag, efter det var teambuilding på schemat. Simiaden-grupperna tävlade helgen 
efter. Sammanlagt blev det två bra sammandragningar med många personliga rekord.  

Simning, Plask & Lek/Simskolor
Wisby Simsällskaps simskoleverksamhet följer Svenska Simförbundets utvecklingstrappa ”Simlinjen”. 
Simlinjen består av flera olika utvecklingsstadier och fungerar som ett pedagogiskt verktyg för 
planering av en simmares långsiktiga karriär, oavsett om inriktningen görs mot elitidrott, eller motion
och hälsa. Som en morot för denna utveckling kan barnen köpa simmärken när de passerar vissa 
målstolpar i simningen, allt anpassat efter ålder och förmåga.
Antalet barn i WSS simskolegrupper och Plask & Lek ökar stadigt och köerna växer sig allt längre. 
Under vårterminen 2020 deltog 171 barn i WSS olika simskolegrupper.
Sommaren – Utomhusbaden Terra Nova & Melonen
Nivå 1 - Nybörjare, 51 elever, 
Ledare: Erika Strömbeck, Viktor Danielsson, Hedda Sköld, Walter Pettersson, Nella Silfwergård, Caj 
Loqvist, Oskar Hedin, Anton Höglund, Tibelia Gustafsson 
Nivå 2 - Fortsättning, 15 elever, 
Ledare: Caj Loqvist, Oskar Hedin, Anton Höglund, Tibelia Gustafsson.
Totalt 66 elever 

En intensivsimskola var planerad på Tofta för sommaren under 2020, p.g.a. brist på ledare blev den 
inställd.
Simskolan hösten 2020 har haft sina svårigheter under pandemin, men med hjälp av förändringar och
striktare regler har allt löst sig. De åtgärder som skett är tejpade rutor på bänkarna med 2 meters 
mellanrum.
Endast de barn i Plask-och lekgrupperna fick ha med sig en förälder in i simhallen om barnet behövde 
hjälp i vattnet, barn som inte behövde den hjälpen eller barnen i simskolans grupper fick bli lämnade 
och hämtade vid ytterdörren.
Vecka 46 bytte vi schema så endast en grupp skulle vara i vattnet samtidigt samt minska antalet 
personer i hallen. Vi ändrade även så grupperna inte gick in i varandra utan startade/slutade 
samtidigt. När man duschat inför simskolan gick man direkt upp i gympahallen, de elever som ej ville 
vara i vattnet under frilek fick stanna kvar på läktaren i en ruta tills lektionen var över, detta för att 
undvika att grupperna skulle mötas.
För att fler ögon skulle finnas på bassängen och simlärarna kunde fokusera på att lära ut kunde 
föräldrarna vara “hjälpföräldrar”, man anmälde sig till ansvarig för simskolan, Tibelia Gustafsson, för 
att skrivas upp på en lista. Varje vecka var fyra nya föräldrar “uppdragsföräldrar”, de fick bland annat
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ha översyn på bassängen, hjälpa till som stöd i omklädningsrum, hålla koll i gympahall, sätta på 
flythjälpmedel, hjälpa till att påminna om avstånd.

De ledare 14 år och äldre har påbörjat utbildningen “grundutbildning för tränare” hos RF-SISU 
Gotland.
Vi har även under 2020 köpt in nya flythjälpmedel till simskolan. Dessa börjar vi använda under våren
2021.

Sim-nivåer och ledare under hösten 2020
• Nivå 1 – Baddaren, 28 elever 
Ledare Anton Höglund, hjälpledare Jasmine Enström, Mia Samuelsson, Ellie Brolin, Viktor Danielsson, 
Vincent Dennerborg.
• Nivå 2 - Sköldpaddan, 28 elever. Ledare Elof Kjellberg Olofsson & Rebecka Engström, hjälpledare 
Ella Ekepil, Ellie Brolin, Ellen Hultsten. 
• Nivå 3 - Pingvinen, 31 elever 
Ledare Rebecka Engström, hjälpledare Melvin Gustafsson, Maja Engman, Ellen Hultsten & Elis 
Ekström.
• Nivå 4 - Fisken, 39 elever 
Ledare Fredrik Nordin & Elof Kjellberg Olofsson, hjälpledare Mia Samuelsson, Lykke Hammander & 
Ella Ekepil. 
• Nivå 5 - Rockan, 20 elever 
Ledare Fredrik Nordin, hjälpledare Mia Samuelsson & Lykke Hammander.
• Nivå 6 - Hajen, 39 elever
Ledare Catarina Dennerborg, hjälpledare Karolina Engman, Ella Ekepil, Nova Högberg, Jasmine 
Enström. 
Totalt 185 elever. 
Samtliga grupper är barn mellan 5 – 12 år. 

Simskoleansvarig är Tibelia Gustafsson

Masterssimning
Masterssimning är en verksamhet för alla vuxna som önskar mer motion än det som erbjuds på 
allmänhetens banor.  En del simmare inom mastersgruppen väljer också att tävla för att pusha och 
motivera sig själva. 

Simning (Vuxensim) - Crawlkurser för vuxna
Wisby Simsällskap erbjuder både nybörjar- och fortsättningskurser i crawl. Under året har vi haft 14 
deltagare som flitigt tränat simning under ledning av Tibelia Gustafsson.

Simhopp
Det var år 2020, även kallad pestens år, året då allt vändes upp och ner och inget blev som det var 
tänkt. Året började som vanligt med träning en gång i veckan för både unga och lite äldre unga. Det
stora frågetecknet var om vi tränare skulle orka fortsätta då ingen av oss hade någon erfarenhet av 
att driva en verksamhet. Men med samlade krafter och stor uppbackning av föräldrar valde vi att i 
alla fall satsa på minst en termin till. Under vårterminen bildades en föräldragrupp där grunden för 
hur vi som har barn i simhoppsverksamheten vill att det ska se ut. Vi hann med ett par möten innan 
terminens slut. Två av våra hoppare Nova E och Vilda fick börja gå in som hjälptränare, något de 
gjorde med bravur. Vi hade ett uppskattat träningspass på trampolinparken i Fårösund, några av 
deltagarna valde att ta ett skönt dopp i havet (april månad) efter att de lärt sig nya hopp, bland annat 
volter som testades veckan efter i bassängen. Tävlingen Amazing race, en gemensam utomhus-
aktivitet i Visby innerstad med avslutande grillning vid havet med dåvarande medley, EAB och 
simhoppet genomfördes och var väldigt uppskattad av de som var med.
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Vi lyckades avsluta vårterminen med en liten minitävling för alla deltagare i simhoppet med
fina prestationer från allihop. Det syntes verkligen att alla hade gjort fina framsteg både
stilmässigt och modighetsmässigt. Som vanligt bjöd de lite äldre unga (masters) på sig själva
med knasiga hopp.
Hösten drog i gång och träningen fortgick som vanligt för alla ända tills ventilationen i
Solbergabadet sa upp sig och ny behövde ordnas. Det var lättare sagt än gjort då det visade
sig att inga reservdelar fanns tillgängliga och en permanent temporär lösning ordnades. I stället blev 
det uteträning tillsammans med simmarna.
Några veckor efter detta blev träningen inställd igen, denna gång på grund av fekalier (bajs) i
polen. Hösten bjöd även på flera nya deltagare och vi kunde starta en nybörjargrupp. Vi fick
också in en ny tränare, Mathilda, som tidigare varit gymnast och tränare för gymnasterna, ett
välkommet tillskott. Mathilda, Vilda och Nova fick ansvar för nybörjargruppen.
Efter höstlovet slog pesten till ordentligt och all träning för masters ställdes in, detta innebar
dock att simhoppet fick ett extra träningstillfälle till i veckan vilket var mycket uppskattat av
våra hoppare, och stundvis väldigt fnittrigt. På några av våra träningspass hade vi celebert
besök av Jesper Granat som fick lära sig dykteknik för att kunna ta sig an fem meter
dykandes. Efter ett par träningstillfällen var det dags för dyket från fem meter. Det Jesper inte
visste var att han inte hade fått avsluta passet förrän han lyckades dyka. Han satte hoppet och fick 
rungande applåder av alla simhoppare som var på plats.

Även om den tänkta tävlingen Gotlandsmästerskapet blev inställd lyckades vi få till en fin
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avslutning för våra ungdomar där vi valde gemensam träning för alla deltagare där de fick
visa för varandra vad de lärt sig under terminen och inspirera varandra samt fritt bad och fika innan 
hemgång.
De tillfälliga restriktionerna gick ut runt Lucia och masters började träna igen, oj vad glada vi
var över att vara tillbaka i vattnet och på sviktarna och plattformen igen, men säg den glädjen som 
varar. Fredagen efter Lucia kom de nya hårdare restriktionerna och all träning i bassängen blev 
inställd då simhallen stängde ner helt.
Första träningstillfället för vårterminen körde vi utomhus sedan öppnade simhallen för
föreningsverksamhet med restriktioner om avstånd, maxantal i simhallen och
omklädningsrummen. Detta innebar att simhoppet fick flytta sin träning och idag tränar alla
nivåerna tillsammans i två timmar på lördagar. Ungdomarna/barnen bjuder på massor av fina hopp 
och en hel del fnitter under dessa två timmar. De bjuder också varandra på massor av pep och 
applåder när någon försöker eller lyckas göra ett hopp och man ser verkligen hur de blir stolta 
tillsammans när någon lyckas. Stor eloge också till alla barn/ungdomar hur bra de sköter avståndet 
till varandra på land.
Idag har simhoppet mellan 20 aktiva (inräknat masters) och vi hoppas att restriktionerna lättar snart 
så vi kan komma tillbaka till våra ”vanliga” träningstider och så vi kan börja ta in nya deltagare.
Detta pestens år har än tydligare än tidigare visat behovet av en ny simhall med kraschat
ventilationssystem och svårigheter att få till så mycket tid som simhoppet skulle behöva för
att kunna ge varje grupp den tid de behöver på land och i vatten. En ny simhall skulle också
underlätta för oss att utveckla verksamheten och ge våra hoppare ytterligare träningstid på
land och i vatten som de behöver för att kunna nå de krav som tävlingarna ställer i de olika
åldersgrupperna.

Morgonbadare, herrar:
Morgonbadarnas verksamhet påverkades liksom allt annat p.g.a. ett litet virus.
Efter att ha varit i gång under årets första två månader så kom det rekommendationer från 
Folkhälsomyndigheten. Dock kunde man hålla igång gymnastiken. Man fick då begränsa antalet 
deltagare i gruppen till 20 personer. Resterande erbjöds att gå promenad under ledning av Ulf Lindh.
Vårterminen avslöts tidigare än beräknat.
Efter sommaruppehållet planerade man att starta upp under september månad. Nya restriktioner 
satte dock stopp för större grupper. Ett mindre antal kämpar höll igång med gymnastik, andra tog sig 
en promenad. I november månad ställdes all verksamhet in gällande Morgonbadarnas gymnastik.
All social verksamhet, utanför gymnastiken, blev också lidande och inställt. Man ser fram emot ett 
bättre år 2021 så man kan återgå till normala umgängesformer. Tack till ledare och alla deltagare för 
det gångna året.

Vattengymnastik:
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Den 14 januari startade man upp vattengympan. Efter några veckor trappades antalet deltagare ner i 
grupperna. I maj månad avslutades vårens vattengympa med överlämning av present som tack för 
den gångna terminen. Höstens vattengympa påbörjades den 8 september och ställdes in succesivt 
resten av året. 
Vattengympan är en viktig del av välmående och deltagarna hoppas på att få komma i gång under år 
2021. 

Utbildning SISU
Tillsammans med vår samarbetspartner, RF SISU Gotland, arbetar vi med olika utbildningsinsatser för
aktiva, ledare, funktionärer och föräldrar. Utbildningen är viktig för att säkra en bra och väl 
fungerande verksamhet. Föreningen efterlyser löpande fler personer som kan tänka sig att bli 
funktionär, ett fint sätt att aktivt bidra till sina barn/barnbarns intresse.
Förutom detta har WSS tagit del av SISU:s övriga utbildningar, vilket resulterat i betydligt fler 
utbildningstimmar under 2020 än tidigare.

Utomhusbaden
Utomhusbaden Terra Nova och Melonen är en av föreningens viktigaste inkomstkällor under året. 
Under 2020 fortsatte vi med Gotlandshems fortsatta förtroende att arrendera baden. Det ger oss 
även möjligheten att erbjuda sommarjobb till ca 20 ungdomar som får möjligheten till ett ansvarsfullt
och roligt sommarjobb.
Till skillnad mot tidigare år så behölls vattnet i bassängerna vilket innebar mindre ”städjobb” i poolen 
fysiskt innan öppningsdags. Däremot fick dammsugaren jobba desto mer efter att familjen Granath 
tillsammans med Walter Pettersson rengjort poolkanterna och allt annat runt anläggningarna. Även 
Rikard L. involverades i förberedelserna. Melonens maskinrum hade renoverats till öppningen, vilket 
innebar att vi nu hade två likvärdiga system och därmed lättare att ta hjälp gällande baden 
sinsemellan. 
Ungdomarna som arbetade under sommaren fick en god sammanhållning och mycket bra stämning i 
gänget, även mellan de två baden. Inom Wisby Simsällskap erbjuds, från att man fyllt 15 år, möjlighet
att sommarjobba på Terra Nova eller Melonen-badet i Visby. Det är ett bra sätt att komma in i 
arbetslivet och få ta ansvar, samarbeta osv. Ungdomarna genomgår obligatorisk utbildning i 
livräddning och HLR innan man börjar arbeta.
Under sommaren är det mycket som hanteras, vattenpåfyllning, kemikaliekontroller och påfyllning av
dessa, kioskverksamhet, ansvar för öppning/stängning, kassaredovisning osv.
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Fagning på Tofta och Toftaparkeringen
Sommartid har WSS fått förtroendet att serva badgäster på Toftaparkeringen. Toftaparkeringen 
bemannas under högsäsongen av WSS simmare/simhoppare där vi agerar P-vakter, hjälper folk att 
betala och placera bilarna så bra det går för att få plats när det är många besökare. Den 24 maj hade 
WSS den årliga städdagen på Toftabadets camping, vilket ingår i det avtal föreningen har med Tofta 
Camping AB. Det var en mycket bra uppslutning av både ungdomar och föräldrar under städdagen, 
stort tack till alla som bidrar med såväl traktorer som fyrhjulingar och släpkärror. Efter hårt arbete 
bjöds det på grillad korv och dricka under dagen och vi lämnade campingen redo för sommaren. Efter
fagningen bemannar föreningen Toftaparkeringen under hela sommaren mellan v. 26–32.
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Gotlandsmästerskap och Luciatåg 2020 Blev tyvärr inställt i år.

Vandringspriser 2020 (delas ut 27 Mars)

 WSS pris ”För träningsflit”: Ella Adman, Benjamin Wirelius
 Juniwiks vandringspris ”Bästa allroundsimmare”: Elias Lyth
 WSS vandringspris ”Bästa allroundsimmare”: Mia Samuelsson
 WSS pris ”Bästa lovande unga simmare”: Jasmine Enström, Albin Roselius
 WSS pris ”Sällskapets bästa simmare”: Elias Lyth
 Idrottshistoriskas vandringspris ”Sällskapets bästa simhoppare”: 
 WSS vandringspris ”Bästa kompis” simmare: Ella Adman, Hilmer Bergman
 WSS vandringspris ”Bästa kompis” simhoppare: 
 WSS Uppmuntringspris ”Årets unga ledare”: Anton Höglund, Mia Samuelsson

Försäljning

Under 2020 har vi i vanlig ordning bedrivit försäljning av olika saker i syfte att dra in pengar till 
föreningen. Förutom försäljningen av Idrottsrabatthäften och ljus testade vi även denna vår/sommar 
att sälja grillkol. Dels för att flytta en del av försäljningen från juletid till våren, dels för att grillkolen 
innebär en avsevärt bättre inkomst till klubben än vissa andra saker vi sålt. Resultatet från 
kolförsäljningen var mycket bra och vi planerar att sälja detta även 2021. 
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VERKSAMHETSPLAN 2020 - Föreningsarbete

Månad Datum/aktivitet

Januari Terminsstart
LOK-stöd, redovisning
Resebidrag, redovisning
Bokning av hallar, sommarsäsong
Annons för sommarjobbare
Årsredovisning/Årsbokslut från föregående år

Februari Årsberättelse klar 3 veckor före årsmötet
Planera tävlingsansökningar för nästkommande år
Inbjudningar till egna tävlingar

                                                    Driftsavtal klart samt påbörja planering utomhusbaden
                                                    Delta i tränarutbildning?
                                                    Genomgång med revisor samt underlag till årsberättelse

Mars Årsmöte 16/3
Planera schema, Toftaparkeringen
Planera terminsavslutning
Annonsera och öppna anmälan för sommarens simskolor
Förberedelser för sommarens simskola
Ansökan bassängtider nästa läsa
Delta på årsmöte, Stockholms Simförbund
Planera Scandic Swim/Kneippbyn Swim

April Utvärdering/intresseförfrågan i grupperna inför nästa läsår
                                                     Sista ansökningsdag, sommarjobb
                                                     Anställningsavtal klara med sommarjobbare

Utskick arbetsschema för utomhusbaden
Utskick arbetsschema Toftaparkeringen
Avstämning utomhusbaden med Gotlandshem

                                                     Iordningställa utomhusbaden
                                                     Delta på årsmöte, Svenska Simförbundet
                                                     Planera Peter Asp Swim
                                                     Ekonomiavstämning Q1
                                                     Utvärdering grupper, sammanställning, ledarträff

Maj Budgetuppföljning, rev. Av höstens tävlingar
Planering av grupper inför hösten
Öppna förtursanmälan till höstens simskolor
Ansöka om medel från Idrottslyftet
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Juni Utskick till simmarna och hopparna för kommande läsår
Scandic Swim
Simhoppsläger på Gotland med Stockholmsdistriktets klubbar
Introduktion för sommarjobbarna, livräddning/HLR
Öppna utomhusbaden
Öppna allmän anmälan till höstens simskolor

Juli Deltagande vid Idrottens dag, simning och simhopp
Resebidrag, redovisning
Ekonomiavstämning Q2

Augusti Upptakt för samtliga ledare, kommittéer, styrelse och anställda
Stänga utomhusbaden
LOK-stöd, redovisning

September Föräldramöte i samtliga grupper
Direktiv från styrelsen om nästa årsbudget
Önska tävlingar/läger för nästkommande år
Peter Asp Swim

Oktober Budgetarbete in till styrelsen
                                                    Utvärdering/intresseförfrågan i grupperna inför nästa termin
                                                    Planering av grupper inför våren
                                                    Ansökan Gotlands Idrottsförbunds utmärkelser
                                                    Översyn av statuter Gotlandsmästerskapen
                                                    Ekonomiavstämning Q3

November                           Budgetarbete klart inför nästkommande år
                          Se över tränare/grupp och skriva överenskommelser
                          Öppna förtursanmälan till vårens simskolor
                          Utse pristagare statuter Gotlandsmästerskapen
                          Utse nominerade och pristagare till Peter Asps stipendium
                          Samla in uppmuntringspriser till Gotlandsmästerskapen

December Utskick till simmarna inför kommande termin
                                                    Öppna allmän anmälan till vårens simskolor
                                                    Gotlandsmästerskapen/Lucia
                                                    Terminsavslutning
                                                    Rapportering närvaro, grupper och ledare
                                                    Utvärdering av grupper, sammanställning och ledarträff
                                                    Skicka in ev. motioner till Simförbundets årsmöte
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SPONSORER 

Wisby Simsällskap vill tacka alla sponsorer som, på olika sätt, generöst bidragit till vår verksamhet 
under året. Ert stöd bidrar till en värdefull utveckling för våra gotländska barn och ungdomar. 
Följande företag stöttade WSS under 2020:
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SLUTORD 

Varje dag, året runt, arbetar många människor för våra barn och deras 
möjlighet till en värdefull fritid. Stort tack till alla ledare, funktionärer och 
andra hjältar!
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