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Medlemsföreningar 2021

Bollnäs SS

Sjöbo Sim SK

Södertälje SS

Danderyd SK

Elfsborg SK

Södertörns SS

Eskilstuna SK

Hajen SK

Trelleborgs SS

Falu SS

Laxen SK

Turebergs SS

Helsingborgs SK

Lödde SK

Täby Sim

Järfälla Sim

Neptun SK

Uddevalla Sim

Jönköping Sim

Poseidon SK

Umeå SS

Kalmar Sim

Ran SK

Upsala Sim

Linköping ASS

SO2 SK

Varberg Sim

Luleå SS

Triton SK

Vellinge NSK

Malmö KK

Ägir SK

Väsby SS

Mölndals ASS

77 Stenungsund

Västerås SS

Norrköping KK

Spårvägen SF

Växjö SS

Polisen IF

Solna Sundberg SS04

Ängelholm Sim Örebro SA

S71 Hässleholm

Sundsvalls Sim

Möten och konferenser
Under det gånga året har de planerade mötena och konferenserna i samband med Swim
Open Stockholm, svenska ungdomsmästerskapen och Svenska Mästerskapen på grund av
den rådande pandemin och inställda arrangemang tvingats ställas in.
Första fysiska medlemsträffen blev under Svenska Mästerskapen i Stockholm. Där deltog
representanter ifrån 20 av våra medlemsföreningar. (Totalt 37 personer)
Medlemsträffen under Svenska Mästerskapen i Stockholm med temat ”Förutsättningar för
elitsimmare” blev den första och enda fysiska träffen under 2021.
Ola Segnerstam inledde dagen med ett pass som handlade om ”Att leda inom idrotten som
en civilsamhällsaktör”
Pernilla Eriksson Idrottshögskolan vid Umeå universitet presenterade hur de arbetar med
Utvecklingsmiljöer för dubbla karriärer.
Helena Bengtsson deltog ifrån Svenska Simförbundet och berätta mer om hur de arbetar med
utvecklingsmiljöer och hur arbetet framåt såg ut.
Dagen avslutades med en Openspace -workshop och efterföljande finaler på Swim Open
Stockholm samt gemensam middag.
Vikten av att ses efter dessa två år lyftes och trots ett välarbetat och intressant program
poängterade många att det mest betydelsefulla var att få nätverka och ses fysiskt igen.

Årsmöte
Årsmötet var planerat att hållas i samband med SOS men på grund av pandemin sköts detta
upp. I stället hölls årsmötet digitalt den 27april med 18 röstberättigade föreningar.

Prioriterade områden 2021
Under året har styrelsen prioriterat att arbeta med följande prioriterade områden:

Samverka med Svenska simförbundet
Under året har styrelsen arbetat aktivt för att etablera en bättre kommunikation med
Svenska simförbundet. Allt för att föreningarnas perspektiv ska tas i beaktande i så stor
utsträckning som möjligt samt att förståelsen för verkligheten ute i föreningarna ska bli
större. I förlängningen är självfallet målet att de beslut som tas centralt ska falla så väl ut som
möjligt i den dagliga verksamhet ute i landets föreningar.
Som stående punkt på alla styrelsemöten har vi samlat ihop intryck och åsikter från
medlemsföreningar för att sedan försöka se mönster. Dessa mönster och åsikter tar vi med
oss in i samtal med Svenska Simförbundet.
SES har haft ett antal träffar med ordförande Pia Zetterström och generalsekreterare Mikael
Jansson i Svenska Simförbundet. Under dessa träffar har vi fått möjlighet att föra
föreningarnas talan i frågor som kommunikation, landslagsuppdrag, mästerskap och
självklart den rådande pandemin och hanteringen av densamma.

Vi ser också en positiv trend i förbundets förhållande till föreningarna då Svensk Elitsimning
varit tillfrågade som remissinstans i olika frågor. Exempelvis i frågor som rör Nya
tävlingsformer och Pandemihantering.

Förutsättningar för elitsimmare
Under medlemsträffen i samband med Svenska Mästerskapen hade vi tema ”Elitsimmares
förutsättningar”. Styrelsens bestämda uppfattning att detta framåt är något som måste
prioriteras inom svensk simning på alla nivåer.

Arbetsgivaransvar
Under pandemiåret har det främsta arbetet bestått i att stötta föreningar i den uppkomna
situationen. Under Svenska Simförbundets Simidrottskonferens var Svensk Elitsimning
representerade av Jonatan Wik som var med i en panel som diskuterade just anställningar i
ideella föreningarna tillsammans med Arbetsgivaralliansen samt representant för anställda i
förening.
Som ett gemensamt initiativ med Svenska Simförbundet har digitala träffar för klubbchefer
genomförts. Dessa träffar har varit givande och en möjlighet för oss att möta flera föreningar
som tidigare inte varit medlemmar i Svensk Elitsimning.

Kommunikation
Vi har under året försökt synas mer via sociala medier men känner att vi fortfarande kan
utveckla den biten. Det blev också tydligt i samband med medlemsträffen hur mycket de
fysiska mötena, och kommunikationen i samband med dessa, har saknats under året.

Vi vill passa på att uppmuntra alla medlemsföreningar att fortsätta komma med
inspel och erfarenheter för att vi på bästa sätt ska kunna fortsätta föra föreningarnas
talan!

