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Välkomna till SES Nyhetsbrev 
 
Vi går mot ljusare tider och ser fram emot att få uppleva 

ett fantastiskt SommarSverige och en härlig utomhus-  

säsong. Där först ut är: 

SumSim i Trollhättan 

SM/JSM i Sundsvall 

& sist men inte minst VM i Kazan 

 

Vi behöver sommaren, inspirationen och förhoppningsvis 

de suveräna svenska framgångarna för att vi sedan skall möta höstens anstormning på hemmaplan. 

Möta de nya och gamla medlemmarna inför höstterminen, att möta den med ny energi och kanske 

tom med en ny organisation. För visst handlar det just om det, att inför varje ny säsong, reflektera 

och utvärdera organisationen. Se över rutinerna, under och efter det gånga verksamhetsåret. Att 

förändra, utveckla inför den nya viktiga terminen. Att inte gå i samma spår utan viljan att påverka sin 

egen hemmaarena och hemmamiljö för att bidra till Svensk Simning i världsklass. 

 

Sist vi sågs för gemensam agenda var på årsmötet i Uppsala, vi hoppas att vi ses i sommar igen (se 

mer under uppdaterad mötesplan 2015/2016).  Som medlemsförening i SES har vi fördelen att utbyta 

erfarenhet, inspirera till samarbete och utbyte för att påverka framtida strukturer. Vi hoppas att vi 

kommer bli än bättre på just det och ser fram emot två dagar i samband med hösten SM/JSM i 

Helsingborg den 6-7/11.  

 

Men nu så skickar vi iväg ett nyhetsbrev där vi hoppas vi kan påverka, inspirera och informera just dig 

i din roll i din hemmaförening.  Ha en fantastisk sommar och hör gärna av er om du vill bidra med 

något från din förening till nästa brev. 

 

/SES Styrelse gm 

Martina, Christin, Robban, Petter, Hans & Su 
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Mötesagenda 
Verksamhetsåret 2015/2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lunchträff under Sum-Sim i Trollhättan 

Lördagen den 27/6 kl 13.00-15.00 på Scandic Hotel Swania 

Mingelträff under SM i Sundsvall  

Fredagen den 4/7, efter finalerna, vi återkommer med mer information 

Medlemsträff i dagarna två under SM/JSM i Helsingborg hösten 2015 

Fredag-Lördag 6-7/11 

Årsmöte 1-2/4 i Stockholm under SSF:s nya internationella tävling 

  

Är din förening medlem.. 

…. i Arbetsgivaralliansen? SES påminner om möjligheten: 
Därför ska ni bli medlemmar! Vi ger snabb och personlig service! 

o Professionell arbetsgivarkompetens  
o Stöd via vår hemsida  
o Specifika branschavtal  
o Utbildning i arbetsgivarfrågor 
o Nyhetsbrevet ArbetsgivarAktuellt 

 
Visste du att: 

o Vi har en FB sida? Sök på Svensk Elitsim & gilla oss där  
o Svenska Simförbundet skall arrangear en ny internationell tävling,  
o SES motsvarighet i fotbollen heter SEF, Svensk ElitFotboll, de har 13 anställda 

o RF:s SM vecka 29 juni-5 juli 2015, innehåller 39 idrotter och dess Svenska Mästerskap 
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SES: 
Våra stadgar 
Föreningen Svensk Elitsimning (förkortad SES) bildad den 10 oktober 1982 
har som uppgift att åstadkomma ett nära samarbete mellan anslutna  
simidrottsklubbar och representera dessa vid kontakter med Svenska  
Simförbundet (SSF) och andra organisationer i syfte att utveckla simidrotten.  
 

Vision 
Sveriges Mästerskapsföreningar utvecklar Svensk Simidrotts organisation. 

 

Syfte 
Vi inspirerar, påverkar och ökar samarbetet mellan våra medlemsföreningar. Vi visar på  
organisationer som bidrar till Svensk Simidrott i världsklass. 

 

Vi arbetar med följande prioriterade områden 2015:  

o Tydliggöra och utveckla vårt Arbetsgivaransvar 

o Påverka och medverka till förändring i den framtida Arrangemangsstrukturen  
o Öka Samarbetet mellan våra medlemsföreningar 
o Påverka och medverka till utveckling SSFs Utbildningsstruktur  
o Öka antal medlemsföreningar för SES 

 

Enkät om arbetsmiljön i Svenska Simföreningar 
Hur ser vår miljö ut idag? Vad är vi bra på, vad vill vi bli bättre på och hur ser framtiden ut? 

Gå in på länken https://docs.google.com/forms/d/1g9oYosRApoqh-

Eje89ACwZSR9zEOV08WT61yCElF1zA/viewform  

Länken hittar du även på vår hemsida www.elitsim.se 

 

Presentation av enkäten och er svar kommer under höstens medlemsmöte.  

Gå in och ge ert svar och bidrag till undersökningen! 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1g9oYosRApoqh-Eje89ACwZSR9zEOV08WT61yCElF1zA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1g9oYosRApoqh-Eje89ACwZSR9zEOV08WT61yCElF1zA/viewform
http://www.elitsim.se/
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SES Styrelse – Verksamhetsåret 2015/2016 

Vi finns här för er!  

Ordförande 
Martina Aronsson 
martina.palmborg@sats.se  
0708 777 571 
Sekreterare 
Christin Berglund 
christin.berglung@jss.se  
0702 135 192 

Kassör 

Robert Johnsson 

robban@mkk.se  

070 913 86 11 

Ledamot 

Hans Chrunak 

hans@hanschrunak.se  

0706 211 780 

Ledamot 

Su Oltner 

suoltner@gmail.com  

073-071 52 74 

Ledamot 

Petter Larsson 

petter@kbss.nu  

073-232 88 88 
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