	
  
	
  
	
  
	
  

Verksamhetsberättelse	
  
	
  
2018	
  

	
  

Styrelsen	
  har	
  ordet	
  
Föreningen har under 2018 haft en betydande personalomsättning vilket upptagit merparten
styrelsens arbete under det gångna året. Inom ramen för detta har styrelsen genomfört en
genomlysning av föreningens organisation vilket medfört omfattande revideringar av de
anställdas arbetsbeskrivningar. Revideringarna har genomförts med syfte att skapa en effektiv
och kompetent organisation som, även på längre sikt, är ekonomiskt hållbar. Under året har
två personer avslutat sin anställning i föreningen, en nyanställning har genomförts.
På grund av arbetet kring personalförändringarna har styrelsen inte haft möjlighet att , i
önskvärd utsträckning, arbeta med strategi 2025. En inledande träff har dock genomförts där
styrelse och nyckelpersoner i föreningen var inbjudna. Vissa aktiviteter har därefter
genomförts men mycket arbete återstår framförallt för att skapa en grund som kan genomsyra
hela föreningen.
Föreningens verksamhet har under 2018, har i stora drag, sett ut som tidigare år. En mer
specifik beskrivning av föreningens verksamhet finns i respektive sektionsavsnitt. Föreningen
har lyckats utöka antalet simskoleplatser något men bristen på vattenyta är fortsatt något som
begränsar utvecklingen av verksamheten. Olika alternativ för att komma till rätta med detta
har studerats, vid årets slut så står det dock klart att vi, vad gäller tillgång till vattenyta,
fortsättningsvis kommer att fokusera på utformningen av Faluns nya badanläggning.
I Falu Simsällskap har under 2018 följande personer varit anställda:
Tomas Viker, klubbchef
Mattias Sallén Lennerthson, kansliet & tränare (t.o.m 20180831)
Åsa Annerstedt, nybörjaransvarig (t.o.m 20180630)
Lena Antlöv, tränare
Ronja Rantanen, nybörjaransvarig (fr 20180801)
Styrelsen tackar för förtroendet att leda föreningen under det gångna året. Vi har under året
haft 8 protokollförda styrelsemöten.
Mikael Strömsöe
Ordförande

Anders Bondensson
Kassör

Helena Bransell
Sekreterare

Pia Östling
Vice Ordförande

Rikard Andersson
Ledamot

Ramona Lindow
Ledamot

Mats Norrström
Ledamot

Tina Hjemli
Suppleant

Erik Desmueles
Suppleant

Ekonomi	
  
Föreningen gör ett positivt resultat under 2018, vilket var bättre än väntat då budgeten var
nära ett nollresultat. Så väl minskade kostnader som ökade intäkter har bidragit till det
positiva resultatet, fördelat relativt jämnt över verksamheten.
/ Anders Bondensson Kassör Falu SS
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Viktiga	
  händelser	
  2018	
  
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sara Junevik fick representera Sverige vid EM i Glasgow och YOG (Youth Olympics)
i Buenos Aires Argentina. Sara blev uttagen till SOK:s talangprogram Talang2022
USM B laget lyckades ta hem silvermedaljen efter straffläggning.
Max Ekblad och Olle Lindgren från Falu SS blev uttagna till polons U17-landslag och
Daniel Broback blev uttagen i U15-landslaget när UNM avgjordes i Odense.
Lena Antlöv blev uttagen till SOK:s Tränarutvecklingsprogram.
Falu SS hade 4 simmare kvalificerade till sommarens SM/JSM & 6 simmare
kvalificerade till höstens SM/JSM i simning.
Amanda Jobs kvalificerade sig till Sum-sim Riksfinal.
Badboysstipendiet årets mästare tilldelades Julia Lindgren. Till årets kamrat utsågs
Daniel Broback.
Placerade sig 24:e plats i Svenska Simförbundets SM poänglista.
Antal betalande medlemmar 2018: 874 st.
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Nybörjare	
  
I simskolan följer vi En Svensk Simlinje, som är Svensk simnings utvecklingstrappa och är
framtagen som ett verktyg för att hjälpa föreningar att arbeta för en optimal och
långsiktig utveckling av sina simmare, baserat på erfarenhet, forskning, framtidsanalys och
internationella modeller. Vi har nio nivåer i vår simskola. Baddaren, Sköldpaddan &
Bläckfisken, Silverpingvinen, Guldpingvinen, Silverfisken, Guldfisken, Bronshajen,
Silverhajen och Guldhajen. Våra simskolor har under 2018 att delats upp i tre terminer. En
vårtermin, en sommartermin samt en hösttermin. Utöver detta har simskola erbjudits under
skolloven. Efter avslutad simskola får alla barnen ett diplom, fika samt ett simmärke om
målen uppnåtts.
I nedanstående tabell redovisas antalet deltagare per termin.
Termin	
  
VT	
  2018	
  
Sportlov	
  intensiv	
  
Påsklov	
  intensiv	
  
Maj	
  intensiv	
  
Sommarsimskola	
  
HT	
  2018	
  
Höstlov	
  intensiv	
  
Jullov	
  
Bjursås	
  (VT	
  2018)	
  
	
  	
  
Summa	
  antalet	
  deltagare	
  

Deltagare	
  Simskola	
  2018	
  
265	
  
15	
  
13	
  
27	
  
146	
  
341	
  
8	
  
54	
  
6	
  
	
  	
  
875	
  

Det blev ingen gratis simskola under sommaren då vi inte fick något lovbidrag från Falu
Kommun. Via ett samarbete med Kopparstaden fick dock hyresgäster hos Kopparstaden 50%
reducerad simskoleavgift under sommarsimskolan. Sammantaget utnyttjade 16 barn det
erbjudandet. Under jullovssimskolan fick Falu SS ett bidrag från Falu Kommun som
möjliggjorde gratis simskola. I samband med detta gjordes även ett försök med
dropinsimskola. Utfallet blev 39 deltagare på de fyra tillfällen som erbjöds. I samband med
jullovet genomfördes även en simskola i för barn som inte klarar simkunnighetsmålet i
skolan. Detta genomfördes i samverkan med Habiliteringen hos Landstinget Dalarna och hade
16 st deltagare.
Vår nybörjaransvarige Åsa Annerstedt avslutade sin anställning hos Falu SS under
försommaren och ersattes av Ronja Rantanen.
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Under året har vi fortsatt att arbeta mot målet att alla barn ska kunna nå en ny nivå per termin.
Måluppfyllelsen i respektive grupp tyder dock på att vi har en lång väg att vandra innan vi är
där. I nedanstående tabell redovisas andelen barn som lyckas klara simskolans målsättning
varje termin:
Grupp	
  
Baddare	
  
Sköldpadda	
  
Silverpingvin	
  
Guldpingvin	
  
Silverfisk	
  
Guldfisk	
  
Bronshaj	
  
Silverhaj	
  
Gulhaj	
  
	
  	
  

Måluppfyllelse	
  
51%	
  
78%	
  
65%	
  
51%	
  
66%	
  
75%	
  
76%	
  
75%	
  
73%	
  
	
  	
  

Summa	
  måluppfyllelse	
  

68%	
  

Parasimning	
  
En gång per vecka, onsdagar kl 15-16 har en grupp mycket entusiastiska simmare samlats i
Lugnets simhall. Gruppen för simmare med funktionsnedsättning har under årets letts av Elias
Svensson, Mattias Sallén Lennerthson och Ella Gunnarsson.
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Simning	
  
Simidrottsgruppen
Simidrottsgruppen riktar sig till barn i åldern ca 7-12 år. Målsättningen har under året varit att
ge barnen en bred erfarenhet av aktiviteter i vatten. Gruppen har under vårterminen haft 46
deltagare. Under höstterminen har 39 barn deltagit i verksamheten. Vid två tillfällen per
termin har uppflyttningar gjorts vidare till T4 respektive Vattenpolo. Under året har ca 15
simmare flyttade vidare från gruppen.
Minimaster
Under hösten startades en träningsgrupp för fd simmande ungdomar. En handfull aktiva har
deltagit i verksamheten under hösten.
Tävlingsgrupperna
Våra tävlingsgrupper har som mål att vidareutveckla varje simmares färdighet i de olika
simsätten samt introducera och förbereda simmarna inför de krav som ställs för att bli en
tävlingssimmare. T1 & T2-grupperna har haft 5 simträningar varje vecka. T3-gruppen har
erbjudits 4 simträningar per vecka under vår- och höstterminen och T4-gruppen har haft 3
simträningar varje vecka. Utöver detta har simmarna erbjudits landträning under ledning av
Mats Olsson som är ansvarig för fysträningen. Tävlingsgrupperna har tränats av Lena Antlöv
(T1) Jörgen Rantanen (T2), Malin von Hofsten, Fredrik Hermansson , Emelie Abela
(T3),Tomas Viker, Emmy Östling & Mattias Sallén Lennerthson, Tim Hansson (T4).
Tränarna har lagt mycket fokus på att minska avståndet mellan de olika grupperna genom att
schemalägga flera grupper på samma träningstider.
Läger
T1 och T2 gruppen genomförde ett läger i Spanien, Torremolinos, under påsklovet. Efter
sommaruppehållet genomfördes ett uppstartsläger på hemmaplan för alla våra tävlingsgrupper
och polospelare. Vattenpolo, värdegrundsfrågor, fyspass på Actic och simträning samt
diverse lekar stod på programmet. Amanda och Julia var på MSSF läger i Älvdalen i 31
augusti - 2 september. T3 & T4 simmarna hade ett träningsläger i Falun under v.44.
Landslagsuppdrag
Sara Junevik blev under året uttagen till flera landslagsuppdrag. Sara fick representera Sverige
vid EM (50m), 3-9 augusti, Glasgow, samt YOG, Buenos Aires, Argentina 7-14/10. Sara blev
uttagen till SOK:s talangprogram Talang 22. Syftet med programmet är att förstärka
simmarens förutsättningar att nå en internationell simkarriär med fokus på OS i Paris 2024.
Lena Antlöv blev uttagen som tränare i SOK:S Tränarutvecklingsprogram.
Tävlingar
Under året har våra tävlingssimmare deltagit på många tävlingar i både bassäng och öppet
vatten. Falu SS hade 4 simmare kvalificerade till sommarens SM/JSM. Deltagare från Falu SS
samlade ihop 4 JSM medaljer och 3 SM medaljer. Falu SS hade 6 simmare kvalificerade till
höstens SM/JSM i simning. Deltagare från Falu SS samlade ihop totalt 2 JSM individuella
medaljer och 1 SM medalj. Resultat från de SM tävlingarna samt de landslagsuppdrag som
FSS simmare deltagit på redovisas nedan.
Sum-Sim i Malmö 27 juli-1 juli
Julia Lindgren, Nelly Antlöv, Moa Holmström och Amanda Jobs
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JSM/SM i Landskrona 4-8 juli
Kvalificerade var: Sara Junevik, Elin Svärd, Ronja Rantanen och Frida Lannhard
Sara Junevik JSM: 1:a 100fjäril och 50 fjäril, 2:a 100 frisim och 3:a 200 medley
SM: 3:a 100 fjäril,2:a 50 fjäril, 3:a 200 medley
Lagkapper: 4x100 frisim,4x200 frisim och 4x100 medley
EM Glasgow , 3-9 augusti
Sara Junevik, 50 fjäril - 100 fjäril – 100 frisim
JSM Stockholm 14-18 november
Kvalificerade var: Frida Lannhard, Sara Junevik, Ronja Rantanen, Moa Holmström, Amanda
Jobs.
Sara Junevik: 2:a 50 frisim och 50 fjäril och SM: 1:a 50 fjäril
Yog, Youth Olympics i Buenos Aires, Argentina
Sara Junevik tog ett GULD på 50 fjäril
Sum-sim Riks
Amanda Jobs kvalificerade sig på 100 och 200 fjäril

Sara Junevik simmade hem UOS GULD

/ Lena Antlöv, Tomas Viker
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Vattenpolo
Falu Simsällskaps vattenpoloverksamhet har de senaste åren haft en stor utvecklingskurva hos
våra unga spelare, och kvaliteten på träningarna har kontinuerligt höjts. Under 2018 har detta
blivit ett faktum och resultaten har kommit därefter.
Under året har vi deltagit i Poolkampen, Polocupen, USM-B, USM-A, JSM samt allsvenskan.
Att vi har aktiva i så många serier under samma år har även det blivit ett faktum.
Deltagarantalet i grupperna är högt och i dagsläget är det endast Poolkampen och
Polocuplaget, tidigare USM-C, som behöver påfyllning för att säkra återväxten för de
efterkommande åldersgrupperna. Vi är totalt ca 40 aktiva och det är endast tillgången på
bassängtider som begränsar vår verksamhet.
Poolkampen
Poloträningen för de yngsta spelarna bedrivs sedan några år tillbaka i Simidrottsgruppen där
aktiva tränar simning, vattenpolo och hopp i en gemensam grupp. Över tid tror vi att det är ett
bra sätt att utveckla simidrotten i föreningen. Falu SS har deltagit i tre Poolkamper under året.
Polocupen
Falu SS har deltagit i två polocupturneringar under året. Polocuplaget består av aktiva som
tränar i simidrottsgruppen och de som endast är aktiva polospelare. En synk liknande den i
simidrottsgruppen behövs för T4 för att verksamheten i åldersgruppen skall kunna tryggas
över tid.
USM
USMB-laget vann sin grupp i serien 17-18 och kvalificerade sig därmed till slutspel.
Slutspelet genomfördes i Eriksdalsbadet och Falu SS lyckades ta hem silvermedaljen efter
straffläggning. USMA-laget genomförde sitt seriespel under våren 2018. Falu SS lag slutade
på en tredje plats och kvalificerade sig därmed inte till slutspel.
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JSM
Paula Niidu Boström och Linnea Åkerlund deltog i JSM tillsammans med Linköping. Laget
slutade på tredje plats i slutspelet. Falu SS deltog inte i serien för killar.
Allsvenskan
Föreningen har deltagit i allsvenskt spel under året. Laget placerade sig på tredje plats och
missade därmed kval till elitserien. I laget, som genomfört serien på ett bra sätt, ingår de flesta
av våra unga spelare. Laget spelade en avgörande kvalmatch mot Hellas och föll med flaggan
i topp.
Nationella sammandrag och landslag
Föreningen har varit representerade vid alla nationella sammandrag som genomförts under
året. Faluspelarna Olle Lindgren och Max Ekblad togs ut i U18-landslaget som slutade på
andra plats i JNM, i Danmark 25-27 november. Daniel Broback togs ut till U-15 landslaget
som slutade på fjärde plats i samma mästerskap. Paula Niidu Boström och Linnea Åkerlund
deltog det sammandragningsläger för tjejer som arrangerades med sikte mot ett J20
damlandslag.
Läger
En långhelg i oktober åkte laget till Barcelona för att träna. Träningen leddes av en
professionell tränare och hade fokus på teknik. Mycket bra träning på kort tid.
Polosektionen
Arbetsgruppen består av Jonas Lennerthson, Anders Söderlund, Ralph Norrström, Mats
Norrström, Patrik Åkerlund och Johan Norrström. Gruppen har haft totalt fem möten under
året.
Träning
Pololaget tränar fyra gånger i veckan där ett träningstillfälle är simträning.
/ Jonas Lennerthson
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Vuxencrawl/Masters	
  
Under 2018 erbjöd Falu SS följande grupper och nivåer:
• Mastersgrupp. Tränar tisdagar & torsdagar samt söndagar.
• Oldboys. Träning 1 gång per vecka.
• Vuxencrawl A, nybörjare. Två olika grupper finns som tränar en timme i veckan. Här
lär man sig grunderna i vanlig crawl, lite riktig bröstsim, delfinkickar under vattnet
samt voltvändning.
• Vuxencrawl B. Tränar en timme i veckan och är en fortsättningsgrupp där deltagarna
får slipa på tekniken, simma lite serier och de flesta kommer igång på allvar med
simningen.
• Träningsgrupper erbjöds tre olika tillfällen i veckan. Gruppen består av mycket
engagerade simintresserade vuxna som kan simma crawl ganska bra. Gruppen är
indelad i 4 olika nivåer så att alla kan hitta sin hastighet och ansträngningsgrad. Alla
fyra simsätten har man möjlighet att lära sig.
Under året har flera aktiviteter genomförts. Deltagande på Master SM blev i år lägre än vad
som var planerat då endast en simmare från FSS deltog. I tabellen nedan redovisas en
sammanställning över vilka aktiviteter som genomförts samt hur många som deltagit.
Aktivitet	
  
VT	
  2018	
  
Sommar	
  
HT	
  2018	
  
Externa	
  kurser	
  VT	
  
Externa	
  kurser	
  HT	
  
Älvdalen	
  VT	
  
Älvdalen	
  HT	
  
Deltagande	
  i	
  OW	
  tävlingar	
  	
  
Antal	
  OW	
  träning	
  Falun	
  
Antal	
  deltagare	
  OW	
  träningar	
  Falun	
  

Antal	
  deltagare	
  
102	
  
50	
  
87	
  
15	
  
32	
  
46	
  
32	
  
118	
  
18	
  
ca	
  250-‐300st	
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Triathlon	
  
Triathlonträningen drevs enligt plan under våren med fyra träningstillfällen under veckan.
Lagom till säsongsstarten anlände Falu SS nya tävlingsdräkter och triathleter från klubben
genomförde tävlingar på alla distanser över hela landet med goda resultat. Vid
Riksmästerskapen på olympisk distans tog Ralf Stålh hem bronsmedaljen i H60 och Gunnar
Kihlberg silvermedaljen i H55. Ralf tog sedan silvermedalj på Riksmästerskapen för
sprintdistans i Borås och även silver på Riksmästerskapen för medeldistans på Tjörn.
Under sensommaren startade Elin Forsberg upp ”Triathlon mitt i veckan”, en träningstävling
för alla som vill, med valbara distanser utgående från Stennäset. Arrangemanget genomfördes
vid fem tillfällen och lockade som mest 13 deltagare i olika åldrar. Flera av dessa var
nybörjare.
Under hösten anordnades triathlonträning för barn och ungdomar genom en praktikant, Marie
Carlsson, från Högskolan Dalarna. De första veckorna hölls träningarna utomhus på tisdagar
kl. 18.00-19.00 med löpning som fokus, samt på fredagar kl.17:45-19.00 med både cykel och
löpning i fokus. På grund av få utövare bestämdes att enbart lägga tid på tisdagsträningen med
fokus på löpning och cykel tills snön kom till Falun. I slutet på året användes Södra Skolans
gymnastiksal på tisdagar mellan kl.18.00-19.00 med fokus på löpning och koordination.
Höstens vuxenträningar startade senare än vanligt men efter utvärderingsmöte och flera
planeringsmöten under hösten har delaktigheten och intresset för hur verksamheten skall
drivas vidare under 2019 ökat markant bland medlemmarna. Flera nya har anslutit sig till
schemalagda träningar och året avslutades med bra energi.

Triathlon mitt i veckan vid Gullnäsgården
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Tävling	
  &	
  Arrangemang	
  
Falu SS har under 2018 arrangerat flera olika arrangemang och tävlingar. Dessa har inneburit
en värdefull möjlighet för våra medlemmar att tävla på hemmaplan, samtidigt som de varit
viktiga inkomstkällor i vår verksamhet:
I tabellen nedan redovisas antalet starter i respektive arrangemang.
Arrangemang	
  
Morgondagarna	
  19	
  febr	
  
Falu	
  Skinsgames	
  
Bästa	
  2-‐3-‐4:an	
  Falun	
  
Bästa	
  2-‐3-‐4:an	
  Bjursås	
  
Morgondagrna	
  14	
  maj	
  
Runn	
  Open	
  Water	
  24	
  juni	
  
Stora	
  Stöten	
  Swimrun	
  10	
  augusti	
  
Stora	
  Stöten	
  Run	
  10	
  augusti	
  
Falu	
  Sommarsimfestival	
  
Morgondagarna	
  8	
  okt	
  
UPG	
  1	
  Falu	
  Sprintcup	
  13-‐14	
  okt	
  
Falu	
  Minisim	
  julavlutning	
  	
  9	
  dec	
  

Antal	
  starter	
  
146	
  
1982	
  
52	
  
64	
  
147	
  
170	
  
148	
  
520	
  
INSTÄLLD	
  pga	
  få	
  anmälda	
  
165	
  
1424	
  
	
  163	
  

	
  
Stora Stöten Swimrun och Stora Stöten Run arrangerades i år i samverkan med
Orienteringsklubben Kåre. Stora Stöten Run var ett officiellt seedningslopp för Lidingöloppet
och ingick i trailserien Lidingolpppet on tour. Runn Open Water var seedningslopp till
Vansbrosimningen och ingick i Svenska Simförbundet Open Water Cup.

Simidrotts-‐	
  och	
  triathlongymnasium	
  
Det nära samarbetet med Hagströmska NIU gymnasiet i simning & triathlon samt Falu
gymnasiums LIU inriktning på simning har fortgått under året. Falu SS huvudtränare Lena
Antlöv har under året ansvarat för simträning för Hagströmskas simmare. Jörgen Rantanen
har varit simtränare för LIU simningen på Falu Gymnasium (Lugnet och Kristine). Eleverna
har erbjudits möjlighet att träna med Falu SS utanför skoltid. Ett extra simpass för triathleter
startades under hösten upp på onsdagar mellan kl 19-20.

Anläggning	
  
Projektmedel för ett tält söktes hos Allmänna Arvsfonden och Idrottslyftet. Den tidigare valde
att avslå Falu SS ansökan, den senare valde att bifalla ansökan. Under hösten beslutade dock
Falu SS styrelse att avsluta projektet med att bygga ett tält över utebadet. Motivet till detta
beslut kan sammanfattas i tre punkter:
• I Falun pågår planering för byggande av en helt ny simanläggning. Det går
överraskande fort framåt. Med anledning av det snabba förloppet i den nya
simanläggningen vill Falu Kommun fokusera sina resurser och personal på den nya
simanläggningen – inte på ett tält.
• Den nya simanläggningen kommer sannolikt att bestå av två helt nybyggda 25m
bassänger. Det kommer kräva mycket större byggyta än vad som tidigare var tänkt.
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•

Delar av utebadet kan under byggtiden komma att behövas att
stängas. Det är därför osäkert om platsen där tältet skulle placeras kommer vara
tillgänglig.

Anläggninsgruppen har under året bestått av Tomas Viker, Sven Von Holst och Pia Östling.
Under året har gruppen deltagit i flera dialogmöten med Falu Kommun och Lufab rörande den
nya simanläggningen.

Utbildning	
  
Falu SS följer Svenska Simförbundets utbildningsstruktur. Under våren deltog Falu SS i ett
ledarrekrytringsprojekt finansierat av Idrottslyftet/Svenska Simförbundet. Projektet innehöll
utbildningsträffar, rekryteringskampanjer samt praktik för nya ledare med mångkulturell
bakgrund. Utfallet av projektet nådde inte upp till målsättningen med 15 nya ledare. En grupp
på 11 unga ledare deltog i projektet. Endast ett fåtal av dess valde efter projektet att fortsätta
arbeta för Falu SS.
En HLR utbildning har erbjudits samtliga ledare under hösten. Tre ledare deltog. Flera ledare
har sedan tidigare gått HLR via skolan eller sitt arbete. Fyra simskoleledare har genomgått
godkänd Simassistentledarutbildning samt Grundtränarutbildning för tränare.
Under året har tre högskolestudenter på Idrottstränarprogrammet gjort sin praktik hos Falu SS.
Tomas Viker har varit handledare för studenterna.
Två internutbildning av nya simskolledare har genomförts under året.
Sju nya tävlingsfunktionärer har utbildats under året. Utöver detta har tre distriksfunktionärer
utbildats. Pia Östling har varit utbildningsledare.
En domarutbildning har erbjudits inom Falu SS.

Kommunikation	
  
Under 2018 har Falu SS varit synlig i media, på internet samt på olika sociala medier. Sara
Juneviks medaljer på ungdoms OS samt JVM genererade både TV, radio och skriftliga
reportage.
Falu SS kanaler för kommunikation har under året varit:
• Falu Simsällskaps officiella hemsida är www.falusim.nu. Plattformen för hemsidan
har under året flyttats från Idrott Online till Sportadmin.
• Falu Simsällskaps officiella facebooksida är Falu Simsällskap
• Nybörjarverksamheten har en facebooksida Falu SS Simskola
• Träningspass och löpande information för mastersgruppen finns i facebookgruppen
Falu SS mastersgrupp
• Träningspass och löpande information för Träningsgruppen och Vuxencrawl A/B
finns i facebookgruppen Vuxencrawl Falu SS
• Falu SS Triathlon har en egen facebooksida Falu SS Triathlon
• Tränarna i vuxencrawl, simidrottsgrupp, T-grupper har en gemensam facebookgrupp
som heter Tränargrupp Falu Simsällskap
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•
•
•

•
•

Vattenpolo har en egen facebooksida som heter Falu SS Vattenpolo
Vårt nyhetsbrev kommer att skickades ut till medlemmar vid två tillfällen.
Webbsidorna för Stora Stöten Run och Stora Stöten Swimrun har delats så att
respektive arrangemang numera av en egen sida. Se www.storastotenswimrun.se
respektive www.storastotenrun.se
Runn Open Water har en egen hemsida: www.runnopenwater.se
I slutet av 2018 lanserade Sportadmins medlemsapp. I appen får medlemmarna
tillgång till tävlingsinbjudningar, fakturor samlade på ett ställe, möjlighet till
samåkning, följa sitt barns utveckling i simskolan etc.

Sponsor	
  	
  
Under året tecknades fem nya sponsorkontrakt inom ramen för Stora Stöten arrangemanget
(Atea, Coop, Lidingöloppet, Stora Enso samt Trailrunning Sweden. Långt gångna planer
fanns på att skriva ett kontrakt med Falu Energi och Vatten för tältprojektet. I och med att
projektet lades ner blev det aldrig aktuellt med kontraktsskrivande. I simhallen har 13
sponsortavlor sålts.
Ett nytt avtal har skrivits med Stadium som även fortsättningsvis kommer vara leverantör av
Falu SS klubbkläder.
I samband med terminsstarterna skickades nyhetsbrev ut till våra partners.

Kansli	
  
Under 2018 har vi fortsatt att digitalisera vårt kansli för att öka tillgängligheten, minska
administrationen, minska kostnaderna samt förbättra medlemssupporten. Kanslist Mattias
Sallén Lennerthsson avslutade sin anställning ho Falu SS och påbörjade studier till polis.
Följande åtgärder har genomförts:
•
•
•
•
•

Lönerapporteringssystem via Planday
Integrerat vårt medlemsprogram hos Sportadmin med vår hemsida.
Arrangera två medlemsträffar då det erbjuds möjlighet att prova våra klubbkläder samt
underlätta individuell beställning av klubbkläder via Stadiums webbutik.
Implementerat Sportadmins medlemsapp.
Nytt telefonsystem (IP telefoni).

Övriga	
  aktiviteter	
  
Under året har följande intäktsbringande aktiviteter genomförts:
• Luciafirande och julavslutning genomfördes den 9 december
• Vår- (maj) och höstmarknaden (september).
• Bygga marknadsstånd i samband med Falu Gruvas Julmarknad den 8-9 december.
• Samlat kvitton från Citygross från våra medlemmar.
• Försäljning av Bingolotter i samband med vår julavslutning
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