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   Förord 

För ungefär ett år sen var vi fortsatt ovissa om hur länge pandemin skulle pågå. Idag har vi egentligen inget bättre 
svar men vi har lärt oss att leva med snabba förändringar gällande restriktioner och förhållningsregler. I dagsläget 
har samhället, sakta men säkert, öppnats upp och det mesta börjar återgå till hur det var innan pandemin. Vi som 
förening har under 2021 mått relativt bra även om tävlandet varit sparsamt. Istället har vi valt att investera i 
förbättrade tränings-hjälpmedel (start-pallar bl a) i vår verksamhet och även utbildandet av våra instruktörer är 
något vi ständigt vill stärka. 

Framför oss har vi ett 100års-jubileum att se framemot. Från början fanns tankar och idéer att göra nåt kul varje 
månad under året men pga ovissheten kring pandemin så blev fokuset allt större för att göra någon form av 
jubileums-vecka istället. Den 23 augusti är iaf den stora dagen och förarbetet kring detta har börjat.  

Vi har under 2021 även inlett fler samarbeten/sponsorskap vilket bl a hjälpt oss att hålla fler simskolor och regionen 
har även bett oss att hjälpa till med simskolorna nere på södra Gotland.         Vi började under hösten ett projekt för 
simskola till ensamkommande barn och tanken är att det, förhoppningsvis, ska vara kvar under detta år. 

För mig, personligen, var den 21 juni en konstig dag. Dagen då vår allas Nicklas Sköld bestämde sig för lite ledighet. 
Så många människor du hjälpt under dina år i föreningen. En oerhört omtyckt, duktig, respektfull och fantastisk 
tränare på alla sätt. En förebild för oss alla. Drygt 12 år inger också respekt. Så, än en gång, ett stort stort tack för 
dessa härliga år. 

Vi har i dagarna gjort klart med en ny webb-plattform som ska underlätta för samtliga medlemmar och tränare att 
hitta nyttig information och även andra möjligheter att hantera sim-vardagen enklare. Som sagt, det händer saker 
hela tiden och arbetet efter mer ideell hjälp tar aldrig slut i dagens (idrotts-)föreningar. Delaktigheten och 
samhörigheten är viktiga bitar och lite lättare att påverka när vi får umgås som tidigare och inte enbart digitalt 

Till sist så vill jag passa på att tacka alla våra fantastiska ledare och även de människor som arbetar i våra 
kommittéer. Utan er skulle föreningen inte fungera lika bra. Ambitionen i år är att fortsätta stärka upp vår 
organisation med åtminstone ytterligare en kommitté(tävlings-). 

Jag hoppas att vi ses betydligt oftare i år och att vi åter kan fylla vårt kära Solberga-bad! 

Tack för förtroendet 2021! 

Henrik Silfwergård 

Ordförande 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Allmänt om verksamheten 
Wisby Simsällskap (WSS) är en stor och välmående förening med 664 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 

Vi har i många år uttalat behovet av en ny simhall och hösten -21 togs äntligen beslutet att bygga en ny anläggning. 
Efter många turer så blev det till slut bestämt att det nya badet ska ligga mellan det nuvarande Solberga-badet och 
Gutavallen. Även om bygget tar x antal år så ger detta föreningen hopp om en spännande och relativt närliggande tid 
för förbättrade möjligheter att erbjuda fler människor chansen att få lära sig simma och upptäcka vår fantastiska 
förening och allt vad det innebär. 
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. 

Pandemin har fortsatt gjort sig påmind under året och vi har anpassat oss efter regionens restriktioner. Våra 
barn/ungdomar har iaf kunnat träna på och simskolorna har fungerat tillfredsställande. Däremot har vår senior-
verksamhet påverkats och vi håller nu tummarna för att kommande år ska innebära att vi så sakteliga kan återgå fullt 
ut till tiden innan pandemin. 

Medlemmar 2021 2020 2019 

664 ca 600 1386 

Flerårsöversikt 2021 2020 2019 

Nettoomsättning       3,0 Mkr    2,7 Mkr      3,1 Mkr 

Årets resultat  101 Tkr    333 Tkr   385 Tkr 
Eget kapital       868  Tkr     761  Tkr    376 Tkr 

Styrelsen 

Ordförande  Henrik Silfwergård 
Vice ordförande Mats Lyth 
Kassör  Josefin Born Nilsson 
Sekreterare  Jonas Jansson 
Ledamot Gun Andreasson 
Ledamot Clara Törngren 
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Övriga 

Revisor Jesper Wikman, Swevik Revision Gotland AB 
Ordförande årsmöte Mattias Adman 
Valberedning  Kristina Nordin, Karolina Engman 
Föräldrakommitté Ansvarig: Zimona Nordberg 
Sim-/tävlingskommitté Ansvarig: Rikard Lindberg 
Sponsorkommitté Jonas Jansson 
Simhoppskommitté Gun Andreasson 

Styrelsemöten och andra föreningsmöten 
Årsmötet 2021 genomfördes den 16 Mars digitalt via Teams. 
Under mötet valdes Henrik Silfwergård till fortsatt ordförande för WSS.  Josefin Nilsson, Jonas Jansson och Gun 
Andreasson valdes in på 2 år och Clara Törngren valdes in på 1 år. Mats Lyth hade ett år kvar på sin period och satt 
kvar. 

Frågan om att förlänga perioden för ordföranden till 2 år  kom upp bl a och till årets årsmöte ligger detta förslag 
uppe för beslutstagande. 

Styrelsemöten 
Under året har 10 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.  
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Tävlingar simning 2021 

År 2021 startade med pandemi i våra fotspår, detta innebar att vi hade inga tävlingar hemma eller på fastlandet 
under en längre period in på året. 

Stockholm Swim Open (2021-04-09 - 2021-04-12) 

Stockholm Swim Open(50m) är Sveriges största internationella tävling i långbana, för att få vara med på denna 
tävling så måste man kvala in. Och det är ett tufft startfält på samtliga distanser. Wisby Simsällskap hade deltagare 
på plats i from av Elias Lyth som satte personliga rekord på sina     bröstsimsträckor 50,100,200 br. Under denna 
tävling så man hade dragit ner antalet till 300 aktiva totalt. 

Temporärace 1  Solbergabadet (2021-04-24) 

Många förväntningsfulla aktiva/tränare kom till Solbergabadet denna lördag morgon och såg fram till att äntligen få 
tävla igen och få sina resultat godkända. Vi tävlade på 3 banor och det blev många personliga rekord för våra aktiva. 

Temporärace  2 Solbergabadet (2021-05-02) 

Vi fortsatte med temporärace med nya sträckor på grenordningen, och det var full fart från våra aktiva, samtliga 
körde många lopp på kort tid. 

Temporärace Solbergabadet (2021-05-23) 

Detta skulle visa sig vara det sista temporäracet för denna period, och vi hade åter en ny grenordning på vår agenda. 
Och de aktiva fortsatte med att simma in nya fina personliga rekord. 

Kneippbyn Swim 2021 Solbergabadet (2021-06-12 – 2021-06-13) 

Äntligen fick vi tävla på riktigt med mostånd från fastlandet, vi körde årets version med 2 föreningar på besök. Det 
var Södertälje och Ösmo som kom ner med mindre trupper. Vi följde fortfarande rekommendationer och genomförde 
tävlingen strålande på alla sätt. Våra aktiva stod upp till motstånd och var högt upp i resultatlistan i många grenar. 
Glädjande var att väldigt många av våra aktiva simmade hem nya personliga rekord. Södertälje och Ösmo gav oss 
beröm för vårt arrangemang runt tävlingen. 

JSM/SUMSIM Äldre Kungsbacka (2021-07-16 – 2021-07-18) 
Elias Lyth och Jack Sjöberg fick uppleva ett mästerskap under sommaren och det blev JSM/SUMSIM Äldre i 
Kungsbacka i slutet på juli. Rikard, Jack, Elias lämnade Ön den 15 juli och fick till ett pass i Täby, det var inte lätt att få 
till träningstider i någon hall pga covid 19 restriktioner. Täby öppnade upp och vi fick tillgång till deras 50 meters hall 
helt själva under 2 timmar. Efter det så åkte vi minibuss ner till Kungsbacka och sedan hade vi fina insatser på plats 
med personliga rekord. De mest framskjutna placeringarna från våra herrar var. 

4:e plats: Jack Sjöberg 16 års klassen med ett nytt personligt rekord på 200 bröstsim= 2:36.45 

2:a plats Elias Lyth 17 års klassen med ett nytt personligt rekord på 200 bröstsim = 2:24.63 

Grattis till fina insatser på detta mästerskap. 
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UPPSTARTSLÄGER (2021-08-12 -2021-08-15) 

Augusti – 21 startade upp med lättare restriktioner, vilket medförde att vi kunde åka på uppstartsläger med 
Mästerskapsgruppen & Simiaden äldre till Ljungby i Småland och träning i långbana. Fokus på lägret var att få en 
starkare sammanhållning mellan de aktiva i de olika grupperna, på plats blev de aktiva uppdelade i olika grupper 
med tilldelade faddrar från mästerskap äldre. Vi hade olika uppdrag m,m under lägret, och de som ville åka till Växjö 
under några timmar hade möjlighet till det.   Passen i bassängen var uppdelade på de olika grupperna under hela 
lägret. Vi avslutade lägret med hopp aktivitet i Jönköping på ett hoppcenter. Totalt sett var det ett lyckat läger med 
totalt 35 aktiva och 6 ledare på plats under dessa dagar i Småland. 

Peter Asp SWIM 2021(2021-09-11-2021-11-12) 

Denna tävling blev en tävling utan motstånd från fastlandet, vi hade några föreningar som hade tänkt att komma. 
Men de bromsade i sista sekund pga covid -19. Utöver det så kämpade våra aktiva på bra och det blev en bra tävling. 

Wisby Sim lördag morgon 4 (2021-09-25) 

På denna tävling hade vi fokus på att 25 & 50 meters sträckor och att få med nya simmare i tävlingsform. Tävlingen 
gick väldigt bra för våra deltagare och det blev massvis med personliga rekord och många fick testa på nya sträckor. 

UGP 3 (2021-10-16- 2021-10-17) 

Wisby Simsällskap i väg med en stor trupp på Ungdoms Grand Prix i Växjö. Det var 14 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 många medaljer under tävlingen, och det 
var några som fick sina första medaljer på tävling utanför ön.  Samtliga skall ha stor eloge för helgen och sin 
kämparinsats. 

Wisby Sim lördag morgon (2021-10-24) 

På denna lördag morgon så hade vi fokus mot medley, här hade vi med både 100 & 200 medley. Åter igen fick vi en 
tävling med fina prestationer och massor av personliga rekord. 
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Distriktsmästerskapen Torvalla Haninge (2021-10-23 – 2021-10-24) 

Wisby simsällskap hade 4 kvalade till dessa mästerskap, våra deltagare var Mats Rehn, Jack Sjöberg, Elias Lyth, Ella 
Adman. Våra aktiva fick bra motstånd och vi tog fart i basssängen och simmade in nya personliga rekord. Elias Lyth 
simmade hem en bronspeng på 200 bröstsim. 

Läger ÄLVDALEN (2021-11-03 – 2021-11-06) 

Mästerskapsgruppen packade 2 minibussar och åkte på läger i långbana uppe i Älvdalen, de aktiva fick träna på att 
åka minibuss. Totalt så tog resan med bil cirka 6 timmar med paus inräknat. Väl på plats så hade vi bra avstånd 
mellan hotell och bassäng, det tog cirka 2-3 minuter att gå emellan. Vårt syfte var att göra de sista hårda jobbet inför 
regionsfinalerna och ge våra simiaden simmare en bra träningsdos inför höstsimaden. Lägret blev lyckat och vi fick ut 
det vi ville rent träningsmässigt. Det var faktiskt bara att äta -träna -vila under detta läger som gällde för våra aktiva. 

Sum-SIM Regionsfinaler (2021-11-13 – 2021-11-14) 

Sum-Sim (Svenska Ungdomsmästerskapen i Simning).Tävlingen simmas först i regionfinaler och för att få vara med 
i Sum-Sim region skall man ha en av de 24 bästa tiderna i regionen under en viss kvalperiod. Regionfinalernas 
resultatlistor läggs samman i en resultatlista för hela Sverige.De 16 bästa går vidare till den stora finalen. Sista 
etappen i Sum-Sim blir riksfinalen i år var den i Eriksdalsbadet Stockholm. I riksfinalen går alla grenar i två (2) heat 
förutom individuella grenar på 100 – 200m i åldersklassen 15 – 16 år som kommer att genomföras i tre (3) heat. Har 
två eller fler simmare samma tid till sista ordinarie platsen eller samma tid bland reservplatserna i startlistan kommer 
lottning genomföras för att fastställa ordningen mellan simmarna. Tre reserver kommer att sättas upp i alla 
individuella grenar. Dessa kommer att få chansen att starta vid ev. avanmälningar, som görs före och under 
tävlingsdagarna.Wisby Simsällskap hade med 5 aktiva på regionsfinalerna i Södertälje, på plats var Hilmer Bergman, 
Jack Sjöberg, Benjamin Wirelius, Ella Adman, Jazmine Enström. Samtliga gjorde bra från sig och det blev lärorika lopp 
med många personliga rekord, Jack Sjöberg gick vidare till riksfinalerna i Eriksdalsbadet på 50,100,200 bröstsim. 

SM/JSM (2021-11-24 – 2021-11-28) 

Wisby Simsällskap hade en deltagare på dessa mästerskap, och det var Elias Lyth. 

Elias Lyth gjorde dessa mästerskap med bravur, han startade mästerskapen med att vinna 200 bröstsim på JSM med 
tiden 2:15.36, EN STOR BEDRIFT OCH VI SÄGER STORT GRATTIS FRÅN SAMTLIGA I FÖRENINGEN. På kvällen gick han 
upp i sin första SM FINAL, Elias kom 6:a på 200 bröstsim på SM. Dagen efter var det dags för 100 bröstsim på JSM , 
där fick han till det igen och simmade in på 6:e plats och nytt personligt rekord. Elias simmade SM – B-final på kvällen 
och blev 6:a, simmade precis över sitt nysatta personliga rekord. Sista loppet ut var 50 bröstsim, och även där blev 
det ett nytt personligt rekord. STORT GRATTIS TILL MÄSTERSKAPET. 

Höstsimiaden (2021-12-04 – 2021-12-05) 

Höstsimiaden blev en riktigt fin tävling för föreningen, vi åkte med en stor trupp till Åkeshov-Stockholm och för 
många var det första tävlingen på fastlandet. Det var ett bra startfält på plats och vi var med och kämpade på ett 
strålande sätt. Personliga rekord blev det lopp efter lopp och vi hade väldigt få diskningar med oss hem i 



9 

resultatlistan. Vi simmade även hem medaljer på dessa tävlingar, ett plock från det är Lovis Samuelsson kom på en 
fin 3:e plats på 200 fr med ett nytt personligt rekord. Även Axel Engman simmade hem medalj på 200 fr och det blev 
en 1:a plats med nytt personlig rekord. Bara att gratulera samtliga aktiva och tränare till grymma insatser. 

Sum-Sim Riksfinal (Svenska Ungdomsmästerskapen) 2021-12-10 – 2021-12-12 

Till denna tävling tar de 16 bästa från varje gren på regionsfinalerna, det är väldigt tufft att ta sig till dessa finaler. 
Jack Sjöberg lyckades kvala in på 3 sträckor ålderskalssen pojkar 16 år, det var 50,100,200 bröstsim. Finalen 
avgjordes i Eriksdalsbadet under en helg. Jack fick till en bra helg och satte personliga rekord på samtliga sträckor. 
Hans bästa placering på dessa mästerskap blev en fin 5:e plats på 200 bröstsim. Jack lyckades även kvala in till 
Stockholm Swim Open. Grattis till grymt mästerskap. 

Gotlandsmästerskapen (2021-12-11) 

Sista tävlingen för året 2021, och den var hemma i vår klassiska hall Solbergabadet. Vi hade många deltagare på 
plats och nya funktionärer som gjorde sina första pass i tävlingsform. Och det blev fina simningar med många 
personliga rekord, och vi hade många aktiva som provade på nya sträckor. 

SLUTORD: År 2021 har varit utmanande på olika viss med covid -19 i spetsen, men trots det så har vi haft ett bra år, 
där våra tränare har hittat nya vägar för att styra upp bra träningar. Och vi har även fått många personliga rekord 
på vägen in mot år 2022. 

Tack till samtliga som medverkar till vår verksamhet. 

Chefstränare 

Rikard Lindberg 

Simsällskapets huvudtränare positiv till badhusförslaget 
2021-10-08 

Regionstyrelsen godkände nya badhuset: "Ett historiskt beslut" 
2021-10-27 

https://sverigesradio.se/artikel/simsallskapets-huvudtranare-positiv-till-badhusforslaget
https://sverigesradio.se/artikel/regionstyrelsen-godkande-nya-badhuset-ett-historiskt-beslut
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Plask & Lek och Simskolor 

Wisby Simsällskaps simskoleverksamhet följer Svenska Simförbundets utvecklingstrappa ”Simlinjen”. Simlinjen som 
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. 

Under anmälningsperioden för våren 2021 valde allt fler att avvakta med anmälning eller att avboka sin plats på 
grund av Covis-19. Antal aktiva i nivå Baddaren-Rockan sänktes från 129 medlemmar under hösten 2020 till 103 
aktiva medlemmar under våren 2021. Simskolan, som resten av verksamheten, fick ändra sitt schema där simskolans 
olika grupper spreds ut under andra dagar i veckan än just söndagar. Under vt-21 öppnades även varsin tredje grupp 
för de olika plask-och lekgrupperna  

Simskolans nivåer och ledare under våren 2021: 
• Nivå 1 – Baddaren, 21 elever Ledare Viktor Danielsson, Elis Ekström
• Nivå 2 - Sköldpaddan, 32 elever. Ledare Tibelia Gustafsson, Ellen Hultsten, Nova Högberg
• Nivå 3 - Pingvinen, 24 elever Ledare Ella Ekepil, Vincent Dennerborg, Ellen Hultsten
• Nivå 4 - Fisken, 14 elever Ledare Mia Samuelsson, hjälpledare Lykke Hemmander
• Nivå 5 - Rockan, 12 elever Ledare Fredrik Nordin, hjälpledare Tibelia Gustafsson
Totalt 103 elever. Samtliga grupper är barn mellan 5–12 år.

Sommaren 2021  
Melonenbadet och Terra Novabadet:  
Nivå 1 - Nybörjare, 57 elever, Ledare: Viktor Danielsson, Mia Samuelsson, Ella Ekepil, Anton Höglund, Benjamin 
Wirelius, Stella Granath, Amanda Jansson, Tibelia Gustafsson, Oskar Hedin, Elias Lyth  
Nivå 2 - Fortsättning, 12 elever, Ledare: Amanda Jansson, Oskar Hedin, Tibelia Gustafsson, Elias Lyth  
Intensivsimskolor:  
Intensivsimskola Tofta - Nybörjare, 49 st elever, Ledare: Amanda Jansson, Oskar Hedin, Tibelia Gustafsson  
Intensivsimskola Kokoloko - Nybörjare, 18 st elever, Ledare: Tibelia Gustafsson, Ella Ekepil  
Privatsimskola – Ej bestämd nivå, 6 st elever, Ledare: Tibelia Gustafsson, Viktor Danielsson, Amanda Jansson  
Totalt 142 elever  
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Simskolan kunde under hösten 2021 återgå till det ordinarie schemat. De extra grupperna för plask-och leknivåerna 
fortsättes även att användas. Vi såg ett ökat intresse för simskolan och många valde att komma tillbaka till oss efter 
avvaktning från förgående termin.  

 Simskolans nivåer och 
ledare under hösten 2021 
• Nivå 1 – Baddaren, 46 elever Ledare Viktor Danielsson, Elis Ekström
• Nivå 2 - Sköldpaddan, 47 elever. Ledare Tibelia Gustafsson, Ellie Brolin, Jazmine Engman
• Nivå 3 - Pingvinen, 49 elever Ledare Tibelia Gustafsson, Freja Nilsson, Ellen Hultsten, Max Thörngren
• Nivå 4 - Fisken, 24 elever Ledare Viktor Danielsson, Lykke Hammander
• Nivå 5 - Rockan, 17 elever Ledare Viktor Danielsson, Lykke Hammander
Totalt 183 elever. Samtliga grupper är barn mellan 5 – 12 år.

Breddverksamhetsansvarig 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. Våra Masters-
simmare har också under året påverkats av restriktionerna vilket inneburit något sämre uppslutning. När året 
började hade vi 15 anmälningar och i år hoppas vi passera det antalet.  

Simning (Vuxensim) - Crawlkurser för vuxna 
Wisby Simsällskap erbjuder både nybörjar- och fortsättningskurser i crawl. Tyvärr fick vi ställa in detta under våren 
pga restriktionerna. Under hösten hade vi återigen möjligheten att köra och då var vi 18 deltagare som flitigt tränade 
simning under ledning av Tibelia Gustafsson. 
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Verksamhetsberättelse simhopp 

Det var anno 2021, även detta år blev till stor del ett pestens år. Restriktionen började släppa framåt 
våren/sommaren och hösten började som vanligt, men så kom det ett bakslag och återigen blev det 
restriktioner. I början av anno 2022 släpptes alla restriktioner och vi har sakta börjat gå mot det ”normala”.  

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 sista året med restriktioner och pandemi tog rätt hårt 
på oss. Med samlade krafter och stor uppbackning av föräldrar valde vi att i alla fall satsa på minst en termin 
till.  

När vårterminen startade fick vi tillbaka våra tider och vi kunde återigen dela in våra hoppare i grupper. 
Skillnaden för simhoppet var att vi numera delar bassängtid med simskolan vilket ibland är utmanande både 
för oss tränare och för våra hoppare. Då det har varit restriktioner även under detta år har våra hoppare inte 
kunnat komma iväg på någon tävling, eller kunnat haft något utbyte med andra klubbar. Vi avslutade dock 
vårterminen med en liten minitävling för alla deltagare i simhoppet där alla gjorde superbra ifrån sig och 
trots de få timmarna simhoppet har möjlighet att träna syntes det verkligen att alla gjort framsteg. 

Mastersträningen kunde komma igång igen efter att restriktioner lättat gällande träning för vuxna, vilket 
varit uppskattat av oss få mastershoppare. Vi hoppas att fler lite äldre ungdomar vågar prova på simhopp. 

Hösten drog i gång och denna höst har träningen fortgått som vanligt. Vi annonserade i tidningen om att 
simhopp hade prova på tillfällen vilket resulterade i ett tio-tal nya hoppare. I mitten av höstterminen 
aviserade Christoffer att han gjorde sin sista termin som tränare. Vi samlade då föräldragruppen till ett möte 
vilket resulterade i att simhoppet fick in fyra nya tränare som dessutom har genomgått simhoppets 
basutbildning som fick ske digitalt:  

Dan- Erfarenhet av att vara ledare inom gymnastik och dans för barn och ungdomar  

Linda- Barn som tränar simhopp och simning, erfarenhet som tränare inom alpint för barn och ungdomar 

Lisa- Barn som tränar simhopp och simning. Erfarenhet av att lära ut dans till barn och ungdomar 

Anna- Barn som tränar simhopp och simning. Erfarenhet av att ledarskap och arbete med barn och 
ungdomar  

Alla har en stark vilja att simhoppet fortsätter 

Våra två hjäptränare Nova E och Vilda valde tyvärr att sluta under året istället fick vi tre nya; Amanda, 
Donna och Vera som axlat rollen med bravur. Vi fick också en ny representant i styrelsen, Gun, som 
verkligen har gjort ett strålande jobb det här året.  

Vi hade även detta år uppskattat träningspass på trampolinparken i Fårösund med många nya och modiga 
hopp. För simhopparna är träningstillfällen i trampolinparken värdefull då hopparna får chans att träna på 
hopp som vi idag har svårt att göra på våran landträning då vi inte har tillgång till utrymme för en trampolin 
(studsmatta) eller torrsvikt. Det hopparna lär sig på trampolinparken försöker vi använda oss av vid nästa 
träningstillfälle 
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I år kunde vi äntligen genomföra tävlingen Gotlandsmästerskapet. Det var blandade känslor bland hopparna 
alltifrån superspända från att tävla ”på riktigt” igen till att inte vilja tävla på grund av nervositet. Alla som 
var på plats genomförde dock tävlingen och gjorde väldigt bra ifrån sig. Vi hade prisutdelning i de olika 
nivågrupperna men då alla genomförde tävlingen så bra fick alla ett pris Tävlingen sändes via 
Wibysimsällskaps Youtubekanal. Tack till Linda, Lisa, Christoffer och Magnus som ställde upp som domare 
och speaker. Dagen avslutades med avtackning av Christoffer, Luciafirande och bad och lek. Dagen efter 
hade simhoppet en egen liten avslutning med ”hopp och lek” och fika.   

Vårterminen är nu i gång för fullt och vi har fortfarande ca 20 aktiva hoppare inräknat masters. Några av de 
som började förra terminen har slutat men vi har fått några nya hoppare. Vi är i fullgång att planera ett 
simhoppsläger här på Gotland tillsammans med Neptun, Polisens, Södertälje och eventuellt Eskilstuna. 

Det är med stor glädje vi detta år fick besked om att en ny simhall ska byggas och förhoppningsvis stå klar 
om ca fyra år. Önskan från simhoppets sida har varit och är att det byggs en separat djupvattendel för att vi 
ska ha större möjlighet att växa och utveckla vår verksamhet med bland annat fler träningstider så våra 
hoppar har möjlighet att nå de krav som tävlingarna ställer i de olika åldersgrupperna.  

Tyvärr satte ”pesten” stopp för sociala aktiviteter under året. Vi hoppas dock att föreningen kan få till något 
under kommande år då vi vet att förra verksamhetsårets sociala aktivitet var uppskattat.  

Tack för detta verksamhetsår. 

Morgonbadare, herrar:  
Året började som föregående år slutat med att pandemin satte stopp för verksamheten. Under hösten kunde vi 
däremot gå tillbaka så sakteliga och hoppas verkligen att 2022 blir ett normalt år 

Vattengymnastik: 
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Året började som föregående år slutat med att pandemin satte stopp för verksamheten. Under hösten kunde vi 
däremot gå tillbaka så sakteliga och hoppas verkligen att 2022 blir ett normalt år. 

Försäljning 

Under 2021 har vi i vanlig ordning bedrivit försäljning av olika saker i syfte att dra in pengar till föreningen. 
Försäljningen av Idrottsrabatthäften, kol och ljus är en bra kombination och våra medlemmar gör en oerhört viktig 
insats kring detta.  

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. 

Ledare som lyssnar! 
Våra ledare och styrelsen har utbildat sig inom psykisk hälsa och hur vi kan upptäcka och stötta barn och 
unga som mår dåligt psykiskt. Samt får tips om hur vi kan stärka den psykiska hälsan hos de barn och unga 
som vi leder. 
En utbildning via folkhälsomyndigheten som även vårdnadshavare kan ta del av: 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/ledaresomlyssnar/ 
Tack till Länsförsäkringar som samarbetar med WSS och kring vårt värdegrundsarbete. 

Utomhusbaden 
Utomhusbaden Terra Nova och Melonen är en av föreningens viktigaste inkomstkällor under året. Under 2021 
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. 
Precis som föregående år så behölls vattnet i bassängerna vilket innebar mindre ”städjobb” i poolen fysiskt innan 
öppningsdags. Detta året sköttes mycket av förberedelserna av Jesper Granath, Tibelia Gustafsson och Amanda 
Jansson. Stort tack, som vanligt, till livräddarna för deras eminenta utbildning för våra badvakter.   
Ungdomarna som arbetade under sommaren skötte det, som vanligt, med bravur. Kiosk-försäljningen var också 
strålande och med bättre väder i augusti hade även glassen tagit slut. Inom Wisby Simsällskap erbjuds, från att man 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/ledaresomlyssnar/?fbclid=IwAR3Lpk8J1y7-Qgbf4ou7qy5ptU86Aq4b3T2geeXFqltmS4woMU5trOWV43k
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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.          

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 15 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. Det vi lärde oss i fjol är att planeringen av 
släpkärror behöver synkas och förbättras. Även detta år hade Tofta Camping ordnat så att 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. 

Gotlandsmästerskap och Luciatåg 2021 kunde i år genomföras till väldigt mångas glädje . 
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Vandringspriser 2021 

• WSS pris ”För träningsflit”: Ella Adman, Jack Sjöberg
• Juniwiks vandringspris ”Bästa allroundsimmare”: Elias Lyth
• WSS vandringspris ”Bästa allroundsimmare”: Ella Adman
• WSS pris ”Bästa lovande unga simmare”: Lovis Samuelsson, Hugo Kristiansson
• WSS pris ”Sällskapets bästa simmare”: Elias Lyth
• Idrottshistoriskas vandringspris ”Sällskapets bästa simhoppare/kompis”: Amanda Ljung
• WSS vandringspris ”Bästa kompis” simmare: Freja Nilsson, Robin Cederqvist
• WSS Uppmuntringspris ”Årets unga ledare”: Viktor Danielsson, Ella Ekepil
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VERKSAMHETSPLAN 2021 - 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 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 

Juni Utskick till simmarna och hopparna för kommande läsår 
Kneippbyn Swim 
Introduktion för sommarjobbarna, livräddning/HLR 
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Öppna utomhusbaden 
Öppna allmän anmälan till höstens simskolor 

Juli       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 

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 
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RESULTATRÄKNING Not 2021 2020 
1 

Intäkter 

Intäkter Sim & Bad 1 066 845 1 041 039 
Medlemsavgifter 74 850 58 905 
Gåvor och bidrag 2 423 236 259 622 
Verksamhetsintäkter 1 054 490 982 427 
Försäljningsintäkter 436 564 370 973 
Övriga intäkter 2 824 16 316 

Summa intäkter 3 058 809 2 729 282 

Kostnader 

Kostnader Sim & Bad 1 048 914 963 795 
Verksamhetskostnader 804 387 450 519 
Försäljningskostnader 37 929 48 504 
Övriga externa kostnader 3 376 018 151 181 
Personalkostnader 624 533 704 742 
Avskrivningar av materiella  anl.tillgångar 4 61 883 61 883 

Summa kostnader 2 953 664 2 380 624 

Verksamhetens resultat 105 145 348 658 

Finansiella intäkter 23 111 
Finansiella kostnader -27 -109

-4 2 

Resultat efter finansiella poster 105 141 348 660 

Skatt på resultat för Sim & Bad -3 693 -15 448

Årets resultat 101 448 333 212 
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Balansräkning: 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 
Eget kapital 1 094 027 760 815 
Peter Asps fond 5 207 1 807 
Rune Fohlström fond 16 395 16 395 
Årets resultat 101 448 333 212 
Summa Eget kapital 1 217 077 1 112 229 

Skulder 
Leverantörsskulder 289 444 70 394 
Övriga skulder 59 225 118 142 
Summa Skulder 348 669 188 536 

SUMMA EGET KAPITAL/SKULDER 1 565 746 1 300 765 
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Noter: 

Avskrivningar 

Tillämpade avskrivningstider Antal år 

Maskiner och andra tekniska anläggningar 3 

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 

Not 2     Bidrag: Not 4     Maskiner och inventarier: 

Kommunala bidrag 247 110 103 867 Ingående anskaffningsvärde 315 651 190 000 

Statliga bidrag 168 126 144 755 Inköp 0 125 651 

Övriga bidrag 8 000 11 000 Utgående ackum. ansk.värde 315 651 315 651 

423 236 259 622 

Ingående avskrivningar -211 883 -150 000 

Not 3     Övriga externa kostnader Årets avskrivning -61 883 -61 883 

Utgående ackum. avskrivn -273 766 -211 883 

Lokalkostnader  15 543 8 304 

Förbrukningsinv o -mtrl 160 410 33 731 Utgående planenligt restvärde 41 885 103 768 

Kostn för transportmedel  51 683 13 049 

Resekostnader 10 812 30 931 Not 5     Eget kapital 

Reklam & PR 1 861 0 

Kontorsmtrl & trycksaker  6 821 8 089 Belopp vid årets ingång 1 094 027 760 815 

Tele, post & datorer 12 747 10 168 Fonder 21 602 18 202 

Försäkringar, Förvaltningskostn 7 938 3 468 Årets resultat 101 448 333 212 

Övr externa tjänster 101 018 36 326 Belopp vid årets utgång 1 217 077 1 112 229 

Övr externa kostnader 7 185 7 115 

Totalt 376 018 151 181 

Inga arvoden utgår till styrelsen. 
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Visby mars 2022 

Styrelsen i Wisby Simsällskap, digital 
signering 9 mars 2022 

Henrik Silfwergård 
Mats 
Lyth 

Josefin Born 
Nilsson 

Ordförande Vice ordförande Kassör 

Gun Andreasson Jonas Jansson Clara Törngren 
Ledamot Sekreterare Ledamot 









Wisby Simsällskap BUDGET 2022

RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning

3001 Försäljning Utomhusbaden 25 % moms 900 000
3002 Försäljning Utomhusbaden 12% moms 115 000
3003 Försäljning Utomhusbaden 6% moms 150 000
3013 Startavgifter (Egna tävlingar) 20 000
3016 Terminsavgifter 1 000 000
3017 Påminnelseavgifter in 2 000
3018 Egenavgifter tävling/läger 400 000
3210 Sponsring avtal 60 000
3220 Sponsorsim (Personlig sponsor) 30 000
3320 Bingolotter/Folkspel 800
3360 Gräsroten (Svenska Spel) 3 000
3510 Kiosk o serveringsintäkter 8 000
3530 Försäljning material 50 000
3570 Provisionsförsäljning 250 000
3610 Andra aktiviteter 100 000
3611 Licenser 14 000

Summa nettoomsättning 3 102 800

Aktiverat arbete för egen räkning
3810 LOK-stöd Kommunalt 90 000
3815 LOK-stöd Statligt 100 000
3820 Resebidrag Kommunalt 14 000
3825 Resebidrag Statligt 15 000
3830 Idrottslyftet 6 000
3890 Medlemsavgifter 60 000

Summa aktiverat arbete för egen räkning 285 000

Övriga rörelseintäkter
3912 Hyresintäkter Minibuss 1 500
3990 Övriga ersättningar, intäkter 0

Summa övriga rörelseintäkter 1 500

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 3 389 300 3 058 809

RÖRELSENS KOSTNADER
Råvaror och förnödenheter

4018 Plan/hallhyror -100 000
4019 Kost/Logi tävlingar -390 000
4020 Inköp material att använda -10 000
4022 Priser/Medaljer -2 000
4023 Licenser -16 000
4027 Kostn. Startavgifter -107 720
4028 Tillstånd/Förbundsavgifter -6 000
4029 Övriga kostnader -5 000
4031 Färdbiljetter -90 000
4032 Hyrbil/minibuss tävling -25 000



4035 Drivmedel tävling -50 323
4049 Övriga kostnader -10 000
4130 Kostn. utbildning -10 000
4210 Kostnad för Sponsring/reklam -1 000
4510 Inköp kioskvaror -72 500
4530 Inköp material att sälja -25 000
4535 Inköp Simmärken -16 500
4540 Inköp idrottskläder -4 000
4542 Inköp idrottsmaterial -5 000
4570 Kostnad för provisionsförsäljning -150 000

Summa råvaror och förnödenheter -1 096 043

Övriga varu- och materialkostnader
4898 Avgifter SF -15 000

Summa Övriga varu- och materialkostnader -15 000

BRUTTOVINST 2 278 257

Övriga externa kostnader
5010 Lokalhyra -13 500
5060 Städning renhållning -400
5070 Rep/underhåll hyrd lokal -2 000
5250 Hyra/leasing datautrustning -950
5410 Förbrukningsinventarier -30 000
5420 Programvara -15 000
5480 Arbetskläder -13 000
5490 Förbrukningsmaterial -140 000
5500 Rep/underhåll maskiner -10 000
5610 Kostnader fordon -500
5611 Drivmedel -20 000
5612 Försäkring och skatt -8 000
5613 Rep/underhåll fordon -10 000
5830 Kost & Logi -31 300
5910 Annons/Reklamtrycksaker -11 000
6110 Kontorsmaterial -4 000
6120 Kopieringskostnader -4 000
6150 Trycksaker -3 000
6212 Mobiltelefon -17 000
6250 Porto -1 000
6310 Försäkringar -20 000
6460 Sammanträdeskostnader -1 000
6490 Övriga förvaltningskostnader -4 000
6510 Främmande tjänster -52 000
6530 Redovisningstjänster -68 000
6540 Kostnader för lönehantering -24 000
6570 Bankkostnader -20 000
6910 Övriga externa kostnader -150 000
6980 Medlem/föreningsavgifter -2 000
6990 Gåvor 0

Summa övriga externa kostnader -675 650



Personalkostnader
7010 Lön Utomhusbaden -415 000
7100 Löner till huvudtränare -380 000
7120 Löner till ledare, tränare -200 000
7331 Skattefri bilersättning -2 000
7410 Pensionsförsäkringspremie -14 800
7511 Arbetsgivaravgifter -285 000
7519 Soc. avgifter semesterlön -5 000
7530 Särskild löneskatt för pensionskostnader -6 000
7580 Grupplivförsäkringspremie -3 900
7581 Olycksfallsförsäkring  Utomhusbaden -2 000
7610 Utbildning -10 000
7620 Sjukvård -3 000

Summa personalkostnader -1 326 700

Avskrivningar
7832 Avskrivning på inventarier -10 000

Summa avskrivningar -10 000

RÖRELSERESULTAT 265 907

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 265 907

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -3 123 393 -2 953 664

BERÄKNAT RESULTAT 265 907 101 000
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