
Hej alla BRSS:re! 


Vi vill bara börja med att tacka er alla som tog sig tiden att delta 
på vår klubbdag i söndags den 5/9. Både vi i styrelsen och 
tränarkåren tyckte det var jättetrevligt att få träffa alla igen efter 
ett långt uppehåll. För er som tyvärr inte kunde närvara vill vi 
varmt välkomna tillbaka och hoppas att alla får en härlig uppstart på 
terminen. 


För att kunna fortsätta hålla klubben i gång behöver vi eran hjälp! Vi söker 
fortfarande styrelsemedlemmar, tränare, engagerade osv… Vi hoppas det finns 
några eldsjälar där ute som vill hjälpa till med det man kan eller har tid med. Allt 
uppskattas från vår sida och det finns inga krav! 


Vad vi behöver hjälp med i klubben: 

•Anordna läger, både tränings och tävlingsläger

•Anordna träningsdagar. Behöver inte vara simning utan kan vara prova på annan 
aktivitet 

•Bidra med kunskap från andra sporter. Vi vill alltid barnens bästa och därför ha en 
så mångsidig träning som möjlig från en tidig ålder. 

•Ledare och engagerade. Som t.ex kan ta dialog med föräldrar, hålla i fysträningar 
eller extra ansvarig under läger. 

•Projektledare till event som t.ex. Luciasim, Examensim osv… 

•Funktionärer 

•Kontaktperson och skapa relationer med andra klubbar (både simning och andra 
sporter) 

•Anordna utbildningar som HLR och likande 

•Hitta nya idéer som NI tycker behövs i klubben! 


Vad vi behöver i Styrelsen: 

•Ordförande 

•Kassör 

•Sekreterare 

•Valberedare 


SÅ sammanfattningsvis vill vi såklart att kunna hålla i gång klubben så länge som 
möjligt och engagera barn för simning och rörelse i vardagen. Men för att lyckats 
med det behöver vi mer engagemang och stöd från fler! Hoppas du känner att du 
kan bidra med något även om det är något litet så är det tillräckligt för att vi ska 
kunna fortsätta det vi tycker är roligast - Att motivera och inspara människor i alla 
åldrar att röra sig i vatten!   


För att ta kontakt eller kring frågor är det bara att fånga oss i simhallen eller på mail.


Med vänlig hälsning, 

Styrelsen

mailto:mikaela.eriksson@brss.nu

