
 

 

Styrelseinfo 2019-10-01 
 

Nu har terminen kommit igång på allvar och vi ser med förväntan fram emot en höst full med roliga 

simaktiviteter! 

Styrelsen har inför terminsstart följt upp vårens- och sommarens verksamhet och stämt av vad som 

kommer att ske i höst och nedan följer en kort rapportering.  

 

Vi följer verksamhetsplanen 

Vi utgår i vår uppföljning nedan ifrån föreningens verksamhetsplan för 2019 som medlemmarna 

fastställde vid årsmötet i mars tidigare i år. Punkterna nedan är de punkter som finns i 

verksamhetsplanen. 

 

• I alla avseenden arbeta för uppfyllande av visionen att ”Triton ska vara den bästa föreningen 

att simma i” så att ett högt medlemsantal säkerställs.  

 

Status: Vi jobbar kontinuerligt med att visionen ska ligga som en röd tråd i allt som görs i föreningen. 

 

• Kommunikationen inom föreningen ska utvecklas och förbättras, bl.a. ska hemsidan 

uppdateras. 

Status: Denna punkten måste vi arbeta mer på, framförallt att se till att information kommer ut i god 

tid. 

• Ny lokal för administrationen under 2019.  

Status: Några olika alternativ har undersökts och frågan är alltjämt på bordet.   

• Vi ska ha deltagande simmare på de mästerskap som matchar våra simmare i SK Triton bäst 

(JDM, DM, Sum-Sim, JSM, SM). 

Status: Vi har haft deltagande simmare på de mästerskap som hittills har genomförts i år. 

• Vara bland de 20 bästa klubbarna på Sum-Sim nivå i Sverige. 

Status: Vid Sum-Sim i lång bana i Norrköping i juli deltog vi med en trupp om 12 simmare. Många fina 

simningar gjorde att vi placerade oss som 19:e klubb i landet vad gäller antal medaljer och 21:e klubb 

vad gäller antal poäng. Vi ser fram emot Sum-Sim i kort bana som går av stapeln i december. 



 

• Barn i de lägre grupperna ska inspireras till att tävla. Målsättning att ha två lag i Seriesim som 

ett led i att möjliggöra för flera barn och ungdomar att delta. 

Status: Vi har under våren haft två seriesimlag och vi är mycket stolta över att vi kommer att ha det 

även i höst; ett lag i division 1 och ett lag i division 3. Seriesim simmas i åldrarna från 11 år till och 

med 15 år. En viktig faktor är att ha ett fullt lag, dvs. simmare på alla sträckor. Laget i division 1 fylls 

först och därefter fyller vi laget i division 3. Därför skickas i god tid en preliminär kallelse ut till dem 

som är aktuella för seriesim så att de tidigt kan anmäla om de kan komma så att lagen kan fyllas. En 

uppmaning till alla simmare och föräldrar som får en sådan kallelse är att svara så snabbt ni kan. De 

slutliga kallelserna till tävlingarna kan nämligen inte färdigställas förrän tränarna fått in era 

bekräftelser. Detta var en anledning till att den slutliga kallelsen kom ut så sent inför helgens 

seriesimomgång. 

• Fortsätta utveckla Staffanstorpscupen. 

Status: Staffanstorpscupen är en tävling för de yngre simmarna där avsikten är att tävlandet ska ske 

på barnens premisser med fokus på det som barnen tycker är roligt. Inget barn blir t.ex. diskvalificerat 

på den tävlingen. Genom Staffanstorpscupen vill vi bidra till att barnrättsperspektivet tydliggörs inom 

simningen. Tävlingsinnehållet behöver därför inte vara samma år från år utan kan förändras 

beroende på barnens önskemål och behov. Det finns såvitt vi känner till ingen annan sådan simtävling 

i Skåne idag som andra klubbar bjuds in till. Staffanstorpscupen kommer att gå av stapeln den 9 

november. Inbjudan till tävlingen kommer under hösten. 

• Arrangera Tritondagen 6 juni och Simborgarrally 1 januari. 

Status: Tritondagen genomfördes på nationaldagen i strålande väder och vi ser framemot att kunna 

fortsätta ordna denna medlemsdag även de kommande åren. Simborgarrally ordnades 1 januari 2019 

och planen är att vi ska ordna ett nytt rally 1 januari 2020. Inbjudan till detta skickas ut under 

december. 

• Arrangera minst ett läger per tävlingsgrupp under året. 

Status: Alla level-grupper erbjöds träningsläger under juni. 

• Arrangera ett uppstartläger i augusti för tävlingsgrupperna. 

Status: Uppstartläger ordnades i Sjöbo 9-11 augusti för level 3 - level 7. 

• Tritonakademin (en del av Triton 2021) ska formaliseras och utvecklas.  

Status: Tritonakademin är samlingsnamnet för det utbildningsprogram vi ordnar inom föreningen och 

inkluderar också simförbundets kurser i ledarskap m.m. I första skedet har initierats ett 

ledarskapsprogram för våra instruktörer. Några utbildningstillfällen hölls i våras och ytterligare 

tillfällen ska hållas i höst, bl.a. en utbildning om hur man möter barn och ungdomar med 

beteendeutmaningar.  

• Kompetensutveckling av tränare och ledare. 

Status: Se under Tritonakademin ovan. 

• Vi ska kunna bemanna våra tävlingar med egna funktionärer, fortsatt satsning på utbildning 

för att möjliggöra detta. 



Status: Funktionärsutbildningar har hållits. Vi önskar dock att ännu fler av er utbildar er till 

funktionärer för att vi ska kunna bemanna våra tävlingar. Nuläget är att vissa föräldrar står 

funktionär eller arbetar i kiosken väldigt många tävlingspass per termin, även vid tävlingar då de inte 

har tävlande barn, för att tävlingarna ska gå ihop. Vår framtidsvision är att alla föräldrar i föreningen 

ska hjälpas åt att gemensamt ordna och bemanna tävlingar för våra barn, ungdomar och seniora 

simmare. Att hitta sätt att engagera fler ideella krafter i klubben är en viktig fråga såväl i höst som 

kommande år. 

• Arrangera föreläsningar för våra medlemmar. 

Status: I våras genomfördes en föreläsning avseende idrottspsykologi och en om sexuella 

kränkningar. I höst planeras två föreläsningar som alla i klubben är varmt välkomna till, en om doping 

den 10 oktober och en på ämnet ”från triangel till rektangel” den 21 november. 

• Föreningens inkomster under 2019 ska täcka föreningens utgifter 2019. 

Status: Vi följer kontinuerligt upp intäkter och kostnader mot budget. Föreningens likviditet är god 

och prognosen är att det är så det kommer att vara också per årsskiftet. 

 

Slutligen… 

vill vi kort kommentera vad som påstods i vissa medier den 27 september 2019, bl.a. på Sydsvenska 

dagbladets websida, om att klubben skulle ha tvärvänt och inte beviljat Ida Marko-Varga tjänstledigt 

från hennes anställning som simtränare i klubben. Vi blev mycket förvånade över att läsa detta. 

Styrelsen har en positiv inställning till att bevilja de anställda tjänstledighet från sina anställningar om 

de har behov av detta. I början på hösten hade styrelsen ett inledande möte med Ida. Kort därefter 

meddelade Ida att hon sa upp sin anställning då hon fått en ny anställning i simklubben Poseidon. Vi 

har inte mottagit någon ansökan om tjänstledighet i höst eller tidigare i år.   

Vi önskar Ida ett stort lycka till med satsning mot OS 2020 och det nya jobbet! 

 

Har ni några frågor kring verksamheten eller innehållet i detta utskick så kontakta gärna ordföranden 

Malin Håkansson, malin.hakansson@sktriton.se eller verksamhetschefen Robert Johnsson, 

robert.johnsson@sktriton.se. 

_____________ 

 

 

Styrelsen i SK Triton 

genom Malin Håkansson, ordförande 
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