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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020
Årsmötet hölls den 5 april 2020. Vid årsmötet valdes en till stora delar ny styrelse och
under det gångna året har styrelsen haft följande sammansättning.
Ordförande:
Sekreterare:
Kassör:
Ledamöter
Suppleanter:

Andreas Rastbäck
Marie Norberg
Åsa Strömberg
Tove Sedin, Fredrik Gardfors, Malin Nordin, Cecilia Lideskog
Mattias Strandberg, Przemek Sienkiewicz, Johan Edlund och
Örjan Flodman

Till revisorer valdes Ralf Danemyr och Daniel Engblom. Anders Fällman och Daniel
Söderlind valdes till valberedning.
Styrelsen har under 2019 haft ca 15 styrelsemöten och ett antal arbetsmöten. Året
inleddes med en styrelseutbildning med fokus på vilken uppgift och vilket ansvar
styrelsen i föreningen har. Fokus för arbetet under året har sedan till stor del blivit att
hantera de ständigt förändrade förutsättningar som Corona Pandemin medfört.
Samtidigt har ett arbete genomförts tillsammans med RF-Sisu och föreningens
medlemmar i syfte att utforma och dokumentera vilken verksamhetsidé och
värdegrund som ÖASS verksamhet ska utgå från. En viktig och rolig del i arbetet var
den föreningsdag som genomfördes på kanotcentralen den 23 augusti. Där samlades
ett 40 tal medlemmar i varierande åldrar och alla fick möjlighet att ge sin input i
arbetet. Resultatet fastställs vid årsmötet 2021. Arbetet med att implementera
verksamhetsgrunden är påbörjat och planeras fortsätta under det kommande året.
Simverksamhet
ÖASS har bedrivit verksamhet i Paradiset och i simhallen i Köpmanholmen.
Verksamheten har varit inriktad på simträning, simtävling, teknikskolor, simskolor och
bra vattenvana i olika nivåer.
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En nyhet under året har varit att tränargruppen träffats regelbundet för att öka
samverkan mellan grupperna och utbyta erfarenheter. Malin Nordin har varit
sammankallande för dessa möten. Föreningen har en gedigen tränarkår som möjliggör
klubbens verksamhet. De verksamma tränarna har gjort ett bra jobb med fulla
simgrupper. Totalt har klubben 21 tränare och ca 130 simmare tränar i ÖASS regi varje
vecka.
Tyvärr har tävlingsverksamheten legat nästan helt nere till följd av de restriktioner som
Coronapandemin medfört men några har kunnat genomföras och klubben har varit
representerad vid fyra av dem
Härnö Arena Race 25-26 januari
Umestänket 22-23 februari
Sumsim Sundsvall 7-8 november
Kommun-sim Björna 8 mars
Funktionärer
Funktionärsutbildningen inför Öviksracet blev som en hel de annan verksamhet
inställd. Inför återstarten av tävlingsverksamheten bör en funktionärsutbildning
genomföras.
Simskola
Simskolan är en viktig del i klubbens verksamhet, i första hand som inkörsport för nya
simmare men även som intäktskälla. Simskola har bedrivits både i Örnsköldsvik och
Köpmanholmen. Under våren kördes fem kurser i Örnsköldsvik och två i
Köpmanholmen. Vidare genomfördes tre kurser i Örnsköldsvik och två i
Köpmanholmen under höstterminen. Sammanlagt har vi haft drygt 120 barn i simskola.
Läger
Läger är vanligtvis en rolig och uppskattad tradition, Björnalägret planerades till
december men fick skjutas på framtiden. ÖASS skulle även vara värd för ett breddläger
under vårvintern men det ställdes in av MNSF. Vi siktar på att ta nya tag under hösten
2021.
Ekonomi
Föreningens ekonomi framgår av upprättad och presenterad resultat och
balansräkning.
Örnsköldsvik 2021-03-28

