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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021
Årsmötet hölls den 18 april 2021. Vid årsmötet valdes en till stora delar ny styrelse och
under det gångna året har styrelsen haft följande sammansättning.
Ordförande:
Sekreterare:
Kassör:
Ledamöter
Suppleanter:

Jenny Ramkrans
Marie Norberg
Andreas Rastbäck
Tove Sedin, Fredrik Gardfors, Malin Nordin, Andreas Edlund.
Gunilla Leinsköld, Henrik Olsén.

Till revisorer valdes Ralf Danemyr och Daniel Engblom. Anders Fällman och Daniel
Söderlind valdes till valberedning.
Styrelsen har under 2021 haft ca 15 styrelsemöten och ett antal arbetsmöten. Fokus
för arbetet under året har fortsatt till stor del varit att hantera de ständigt förändrade
förutsättningar som pandemin medfört.
Simverksamhet
ÖASS har bedrivit verksamhet i Paradiset och endast till viss del i simhallen i
Köpmanholmen, på grund av renovering och pandemin. Verksamheten har varit
inriktad på simträning, simtävling, teknikskolor, simskolor och bra vattenvana i olika
nivåer.
Tränargruppen har fortsatt att träffats regelbundet för en ökad samverkan mellan
grupperna och utbyte av 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.
Klubben har ett 20-tal tränare och ca 130 simmare som tränar i ÖASS regi varje vecka.
Trots fortsatt pandemi så har tävlingsverksamheten kommit i gång under hösten 2021.
Bland annat så deltog vi i Sälsimmet i Njurunda 24–25 oktober och vi har även
arrangerat Luciasimmet (kommunsim) 12 december, där vi bjöd in kommunens
simklubbar.
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Funktionärer
Vi planerade för en funktionärsutbildning under hösten, men fick skjuta på den till
våren 2022.
Simskola
Simskolan är en viktig del i klubbens verksamhet, i första hand som inkörsport för nya
simmare men även som intäktskälla. Simskola har under året endast kunnat bedrivas i
Örnsköldsvik, på grund av renovering i Köpmanholmens simhall och utmaning i att
rekrytera simskoletränare. Under året har tre kursomgångar med tre grupper,
genomförts i Örnsköldsvik. Sammanlagt har vi haft drygt 120 barn i simskola.
Läger
Läger är en rolig och uppskattad tradition, Björnalägret genomfördes 20–21 november.
Med dagläger Guldfisken, Hajen och TK1 under lördag och med övernattning till
söndag för Tk2, Tk3 och ABC. 39 simmare deltog i lägret tillsammans med cirka 10
tränare och föräldrar som ledde träningar, aktiviteter och matlagning.
Ekonomi
Föreningens ekonomi framgår av upprättad och presenterad resultat och
balansräkning.
Örnsköldsvik 2022-05-10

