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Ordföranden har ordet... 

 
Verksamheten under 2022 enligt upprättad verksamhetsplan.  

Först och främst vill jag tacka alla som har engagerat sig under året inom föreningen. Vi 

är ju en ideell förening och behöver allt stöd och hjälp vi kan få. 

 

Under 2022 har det hänt mycket inom BSS. Ekonomin ser bra ut men tyvärr kunde vi 

inte genomföra alla aktiviteter som vi hade planerat. Den planerade simtävlingen i 

januari fick vi ställa in och Lilla-masdoppet lika så. Vi hade under påsklovet ett 

uppskattat läger i Säffle med bra uppslutning.  

 

BSS känner att vi har ett ganska stort ansvar i samhället med tanke på simkunnighet, 

alltså att lära ut simning till alla. Ett mål för oss är att lära ut simning till icke simkunniga 

i alla åldrar, eller till dem som vill förbättra sin simning. Vi har under året bedrivit 

simkurser för vuxna eller äldre icke simkunniga vilket framför allt på vuxen sidan har 

varit efterfrågat. 

 

Simskolan är en viktig del av verksamheten i BSS. Dels för att lära ut simning till barnen 

och för framtidens verksamhet. Därför har vi satsat på Simskolan genom att förbättra 

undervisningsnivån och servicen, och dessa förbättringar pågår kontinuerligt. Vi har 

under 2022 haft en minskning i grupperna. Varför det är så vet vi inte exakt men en del 

barn har upplevt att det är väldigt kallt i den stora bassängen. Vi vet att det har varit 

problem med regleringen av temperaturerna och vi har påtalat detta för Maserhallen. 

Mätningar och registrering av temperaturer har gjorts och det ser bra ut nu.   

 

Vi erbjuder alla ledare och assistenter utbildningar så att de har en bra grund inom 

simning och ledarskap, som de förhoppningsvis kan använda även i resten av sina liv.  

 

Vi arbetar för att få en härlig förening där vi alla känner oss deltagande. 

 

 

 

Gabriella Lindholm, Ordförande 
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