BOTKYRKA-RÖNNINGE SIMSÄLLSKAP

VERKSAMHETSPLAN 2021
Övergripande inriktning och mal
Botkyrka Rönninge Simsällskap (BRSS) skall kontinuerligt arbeta för att utveckla verksamheten
i en positiv riktning i syfte att kunna erbjuda kommunens simintresserade barn och ungdomar
en bra och meningsfull fritid. Föreningen skall drivas i enlighet med de mål som ställts upp
som att erbjuda meningsfulla aktiviteter för barn och ungdomar, främja simkunnighet,
utveckla barn och ungdomar positivt fysiskt, psykiskt och socialt. Andra mål är att föreningen
ska ge vattenvana, en god simkunnighet och stärka intresset för simning hos kommunens
barn, ungdomar och vuxna.
Verksamheten ska fortsätta att vara anpassad till ungdomars individuella utveckling oavsett
ålder och kön. Verksamheten ska således betona utveckling och fortsatt utbildning under de
tidiga ungdomsåren, för att sedan följas av en mer omfattande satsning på simidrotten från
och med Sum-Sim nivå och matcha fram talangfulla simmare som vill och kan nå högre.

Planerad verksamhet
Föreningen ska fortsätta kompetensutveckla tränarna och under 2021 kommer fokus att vara
tränarnas ledarskap och simteknik. Föreningen kommer även att fortsätta arbetet med att
rekrytera nya tränare vilket är av största vikt för att klubben ska kunna utvecklas och utöka
verksamheten.
Klubben kommer under 2021 att ha en kanslist som arbetar med det löpande administrativa
arbetet, kanslisten skall även samverka med tränarna och delta på tränarmötena. Kanslisten
kommer att finnas på Storvretsbadet på utsatta kanslitider för att kunna ha en närmare kontakt
med tränare, simmare och föräldrar.
Målet för de högre simgrupperna 2021 är att de skall delta i simtävlingar i såväl
Stockholmsområdet som övriga Sverige. Ett mål är att simmare från BRSS ska finnas
representerade vid DM och Sum-Sim.
Under 2021 planerar vi att genomföra två interna tävlingar, en varje termin. Examensim
(sommaravslutning) och Luciasim (julavslutning)
Klubbens målsättning är att simmarna från D-grupp och uppåt får delta i minst ett läger varje
termin. Träningsläger fyller en viktig funktion både för simutveckling och för den sociala
gemenskapen i klubben.
Huvudtränaren skall tillsammans med klubbens tränare utveckla simverksamheten efter utsatta
riktlinjer. Huvudtränaren skall även ansvara för terminsplanering, samverka med ansvariga för
badet och fungera som länk mellan tränare och styrelse.
Under året kommer handelsboden att fortsätta förse våra simmare med badmössor och
simmärken. Klubben ska under året 2021 sätta upp en webshop för att medlemmar ska kunna
handla klubbutrustning direkt via hemsida.
Under våra interna tävlingar kommer klubbens café ha försäljning av fika.
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Simgrupper
Simgrupperna under 2021 ser ut enligt följande:
A-grupp (1 grupp)
B-grupp (1 grupp)
C-grupp (1 grupp)
D-grupp (1 grupp)
Medley (2 grupper)
Crawl (2 grupper)
Simundervisning Pingvinen och Fisken (4 grupper)
Plask och Lek (3 grupper)
Vuxencrawl (1 grupp)
Open Water (1 grupp)

Funktionarer
Styrelsen kommer under 2021 fortsätta arbetet med att utbilda nya funktionärer genom att
bland annat erbjuda funktionärsutbildningar minst en gång om året. Förhoppningen är att
klubben ska ha så många aktiva funktionärer att vi ska kunna anordna och genomföra externa
tävlingar. Styrelsens ambition är att alla funktionärer ska känna en delaktighet i klubben och
uppskattning för sitt arbete. Under året kommer styrelsen att anordna en funktionärsträff
med fortbildning och diskussioner kring funktionärsrollen i klubben.

Örganisation
Styrelsen kommer att fortsätta att planera, leda och fördela arbetet inom klubben. Styrelsen
ska ansvara för klubbens ekonomi, samordna verksamhetsplanering och budgetarbete.
Styrelsen kommer också att se till att gällande regler följs. Styrelsens uppgift är primärt att
utveckla klubbens ekonomi och se till att föreningen arbetar efter verksamhetens mål och att
föreningens stadgar följs. Årsmöte ska hållas innan april månads utgång varje år.
Huvudtränare och kanslist kommer tillsammans med styrelsen att se till att den löpande
verksamheten sköts. All löpande verksamhet bör bedrivas självständigt inom kommittéer,
tränare och simgrupper i enlighet med de planer och den budget som fastställts av styrelsen.

Covid-19
Föreningen kommer under 2021 följa de restriktioner och rekommendationer som sätt upp
av Folkhälsomyndigheten, Kommunens och Riksidrottsförbundet. Detta kan komma att
påverka förreninges verksamhetsplan. Föreningen har hela tiden som mål att bedriva
verksamheten i den mån det går.

