Västerås Simsällskap

Verksamhetsberättelse

2020

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020
År 2020 blev ett annorlunda verksamhetsår som inte någon hade kunnat föreställa sig. Året startades
med att planera och utveckla verksamhetsåret inom samtliga delar av Västerås Simsällskap med den
nyrekryterade klubbchefen. Det blev dock ett tufft år med mycket omplanering, inställd verksamhet,
inställda tävlingar samt stor ovisshet för både utövare och personal.
Det hade minst sagt varit utmanande att driva verksamheten utan VSS personal, som tillsammans har
gjort ett jobb utöver det vanliga för att parera konsekvenserna av Covid-19. Överlag tycker jag att
Västerås Simsällskap har hanterat pandemin på ett mycket bra sätt och vågat ta beslut för att göra
det absolut bästa av situationen av de råd och rekommendationer som har utlysts av myndigheterna.
Jag är stolt över att vi kunnat genomföra en stor del av verksamheten på ett Coronasäkert och bra
sätt samt höja kvalitén på vår breddverksamhet som är en otroligt viktig verksamhet för VSS.
Styrelsen har under året fokuserat på strategiarbete och har jobbat fram en plan med personalen för
att kunna utveckla föreningen och dess sektioner. Likväl så har vi jobbat med en handlingsplan för att
få en budget i balans och samtidigt kunna utvecklas framåt, för att vi som förening skall kunna satsa
mer och nå våra uppsatta kortsiktiga och långsiktiga mål. Jag är säker på att detta kommer synas
tydligare när vi kan börja återgå till vår normala verksamhet.
Jag vill rikta ett stort tack och eloge till både anställda och medlemmar med anhöriga som har gjort
stora uppoffringar för att begränsa spridningen av Covid-19 samt passa på att tacka alla som har
bidragit till Västerås Simsällskap under det gånga året samt för det arbete och stöttning ni gett till vår
fina förening.
VSS Ordförande
Elias Bouvin

För Västerås Simsällskaps styrelse
Elias Bouvin, Ordförande
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Verksamhetsplan
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•
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Jobba fram en tydlig strategi, kortsiktig likväl som långsiktig för hela VSS.
Fortsätta utvecklingsarbetet.
Fortsätta utbilda tränare, instruktörer och aktiva med stöd av SISU och MSSF.
Budget i balans.
Föreningsavtal med Västerås stad.
Genomföra egna arrangemang såsom Västerås Meet och Simmarsöndagen.
Ökat fokus på ökning av intäkter alternativt kostnadsreduktion genom sponsring.
Jobba aktivt med våra samarbetspartners för ömsesidigt utbyte.
Under året anpassa verksamheten med träning- och tävlingsverksamhet efter Corona.

Medlemmar och medlemsavgifter

Totalt antal medlemmar i VSS under 2020 har varit 1435 st, fördelat på följande åldersgrupper:
Ålder

Kvinnor
2020

Män
2020

Totalt
2020

Kvinnor
2018

Män
2018

Totalt
2018

Kvinnor
2015

Män
2015

Totalt
2015

0-6

254

258

512

313

257

570

336

361

697

7-15

405

377

782

442

383

825

383

397

780

16-20

28

21

49

29

23

52

6

11

17

21-

27

65

92

47

55

102

69

71

140

Totalt

714

721

1435

831

718

1549

794

840

1634

Antalet är en minskning från 2019 och från 2015.
Medlemsavgifter har 2020 varit:
•
15 år och yngre 150 kr
•
16 år och äldre 200 kr
•
Familjemedlemskap 400 kr
På årsstämman 2020 beslutades att ändra medlemsavgift till 350 kr/person oavsett ålder från 2021,
samt att familjemedlemskap upphör.
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Medlemsmöten

Vid årsmöte 2020-03-11 genomfördes val av styrelse, revisorer och valberedning enligt nedan.
3.1
Styrelse och sammansättning
Årsmötet beslutade att tillsätta en styrelse om fem personer enligt följande:
Ordförande
Elias Bouvin
Kassör
Sofia Johansson
Sekreterare
Fredrik Sterling
Vice ordförande
Mats Engström
Ledamot
Jacob Lithammer
Suppleant
Linus Sundin
Suppleant
Gijs Dijkhuizen

3.2
Sektioner och sektionsordföranden
Ingen sektionsordförande valdes
3.3
Revisorer
Årsmötet valde revisorer enligt följande:
Revisor:
Revisor:
Revisorssuppleant:

Stefan Romberg (sammankallande)
Esa Jernstedt
Mattias Isaksson

3.4
Valberedning
Valberedning:
Valberedning:
Valberedning:

Esa Jernstedt
Hannah von der Burgh (sammankallande)
Mathias Isaksson
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Styrelsen

4.1
Allmänt
Styrelsen har under verksamhetsåret 2020 hållit 13 protokollförda sammanträden.
4.2

Verksamhetssystem

4.2.1 Verksamhetskommittéer och Verkställande utskott (VU)
Styrelsen har 2020 anställt en klubbchef och delegerat operativt arbete. Klubbchef leder och driver
den dagliga verksamheten. För respektive kommitté finns ansvariga, vilka också redovisas.
Verksamhetskommittéernas verksamhet redovisas under separata rubriker nedan.
•
•
•
•
•
•
•

Simning
Bredd
Vattenpolo
Masters
Triathlon
Tävling
Sponsorer

Leo Sandberg
Lisa Ojanen
Vakant (Linus Sundin och Peter Ahlinder har hjälp till)
Lars Ekdahl
Per Vikner (ingen organiserad verksamhet 2020)
Tävlingskommittén (se vidare 6.5)
Marknadsgruppen (se vidare 6.6)

4.2.2 Riksidrottsförbundet, Specialidrottsförbund och Svenska Livräddningssällskapet
VSS är indirekt medlemsförening i Riksidrottsförbundet (RF) och Västmanlands Idrottsförbund och
har under 2020 medverkat på flertalet utbildningar arrangerade av dessa, däribland LOKstödsansökningar, Corona-bidragsansökning, Idrottens dag, Barnkonventionen, Idrottens
ledarskapssymposium etc.
VSS är medlem i Svenska Simförbundet (SSF) och Mellansvenska Simförbundet (MSSF) samt har
deltagit i dessa organs verksamhet:
• Vid MSSF årsmöte: Stefan Horn
• Vid SSF Årsmöte, digitalt: Stefan Horn och Mats Engström
• Vid Svenska Triathlonförbundet årsmöte: Stefan Horn
• VSS verksamhet inom simidrotterna simning, vattenpolo, masters redovisas nedan

4.2.3 Anställda
Följande personer har varit anställda i simsällskapet:
Namn
Jan Olson
Leo Sandberg
Christin Söderberg
Lisa Ojanen
Sofia Halldestam
Sofia Tengström
Stefan Horn

Tjänst
Konsulent
Huvudtränare
Simskoleansvarig
Bredd och utveckling
Kantansvarig simskola
Kantansvarig simskola
Klubbchef

Arbetstid
20% (jan-jun)
100%
20% (jan-jun), i övr. tjänstledig pga. studier
100% från mars
60% (jan-jun)
60% (aug-dec)
100%

4.2.3.1 Arbetsgivaransvar
VSS har ett avtal med Unionen avseende Branschavtal mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté
IDROTT och Unionen. Personalansvarig har delegerats till klubbchef i den utsträckning som styrelsen
beslutat. I övrigt så har Elias Bouvin haft personalansvaret som styrelseordförande.
4.2.3.2 Arvoderade tränare och instruktörer
Redovisas under respektive verksamhetssektion/kommitté.
4.2.4 Attest och godkännande
Styrelsen har beslutat om och dokumenterat attest- och godkännandeberättigande i enlighet med
gällande stadgar där minst två personer innefattas.
4.2.5 Hedersbetygelser
Inga nya hedersbetygelser utdelade.
4.2.7

Övrigt

4.2.7.1 Deltagande i andra föreningar
• Vid Arbetsgivaralliansens årsmöte, digitalt: Stefan Horn
• Vid Västerås idrottsallians årsmöte: Stefan Horn och Elias Bouvin
VSS är medlem i Västerås Idrottsallians. Där blev VSS utsedd till årets förening 2019 och mottog pris
under deras årsmöte 2020.
4.2.7.2 Kontakter med Västerås Stad
Klubbchef har hållit regelbundna möten med Västerås Stads representanter om hyresfrågor samt
andra frågor av gemensamt intresse. VSS har arbetat för att få till ett föreningsavtal i nya
Lögarängsbadet eftersom avtal saknas. Medley som driftas simhallen och Västerås stad har avtal men
det saknas avtal som reglerar idrottsföreningarnas verksamhet i simhallen. Även styrelsen har varit
med och jobbat för detta föreningsavtal. I dagsläget så ligger ärendet i nämnden för kultur, idrott och
fritid. Det är viktigt att få klart ett föreningsavtal då föreningens kostnader har ökat med 350% från
gamla Lögarängsbadet samtidigt som att vår yta att bedriva verksamhet har minskat med mer än
50%. En stor del av detta beror på att Kristiansborgsbadet först stängts och sedan drivits i privat regi
med arton års åldersgräns. Föreningsavtalet kommer även att innehålla hyra utanför simhallens
ordinarie öppettider, möjligheter till tävlingsarrangemang etc. Vi upplever ett bra samarbete med

KIFF Västerås stad och ser med tillförsikt fram emot ett tydligare föreningsavtal. Ett år utan Corona så
hade detta troligen blivit klart betydligt snabbare.
VSS har drivit nya utebadet utanför Lögarängsbadet för funktionsrätt i Västerås samt fritidsgårdarna
alltmedan Medley och Västerås stad inte kommit överens om driften av utebadet.
4.2.7.3 Lotteriverksamhet
Västerås Bingoallians: Allt bingospel har varit inställt under 2020 pga. Corona-virus.
4.2.7.4 Utbildning och kompetensutveckling
Under året har ett antal tränare och instruktörer deltagit på utbildningar arrangerade/med stöd av
Svenska Simförbundet, Mellansvenska Simförbundet, Västmanlands Idrottsförbund och SISU.
4.2.7.5 Försäkringar
Styrelsens försäkringsansvarige har under 2020 varit Elias Bouvin. Svenska simförbundet har
tillsammans med Folksam tecknat en förbundsförsäkring för alla medlemmar, där bl a VSS ingår.
4.2.7.6 Stipendier, SISU m.m.
Stipendier som Västerås stad tilldelat VSS:
• Edith Jernstedt för SM-medalj
• Vasco de Paiva Vilaca för SM-medalj
• Elitidrottsstipendium Edith Jernstedt
4.2.7.7 Lokaliteter
VSS hyr arbetsplats för de anställda med kansliutrymme, konferensrum, styrketräningslokal, två
torrförråd samt två förråd i anslutning till simbassängerna. Hyresvärd är KIFF, Västerås Stad.
Tränings- och tävlingsverksamhet har genomförts på Lögarängsbadet enligt redovisning under
respektive verksamhetssektion/kommitté.
4.2.7.8 Verksamhetsutveckling
VSS har under året fortsatt samarbetet med SISU Idrottsutbildarna beträffande föreningsutveckling.
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Sektioner/kommittéer

5.1

Simkommittén

5.1.1 Allmänt
2020 har varit ett mycket speciellt år. På grund av den pandemi som drabbade landet under våren
har medfört en kraftig förändring mot tidigare år. Tack och lov har träningsverksamheten kunnat
fortgå under större delen av året, vi har dock deltagit på ytterst få tävlingar.
Arvoderade tränare under 2020 har varit:
Klara Andersson
Johan Brewitz
Astrid Engström
Edith Engström
Fredrik Halvarsson
Tove Halvarsson
Peter Khabarov
Linus Kanth
Karin Lejdström
Matilda Lindgren

Rebecca Båvenäs
Sebastian Gecer
Ulrika Jansson
Vilma Kuivaniemi
Clara Lundgren

Isabelle Lundin
Mira Myllylä
Johannes Pedro
Elin Sedlacek
Filippa Sterling

Frida Morales
Wilma Nääf
Andréa Persson
Tuva Sikström
Adelina Walldén

Magnus Muhr
Jan Olson
Helena Persson
Anneli Sterling
Victoria Åberg

5.1.2 Egna tävlingar och arrangemang
Under 2020 har VSS arrangerat Riksmästerskapen, vilket ersatte årets SM-tävlingar. Vi har även
arrangerat Söndagsrace samt ett antal så kallade ”Micro Race”. Tyvärr tvingades VSS ställa in
arrangemangen av Västerås Meet och DM/JDM.
5.1.3 Träningar och Läger
Under 2020 har det funnits upp till 10 träningsgrupper (SM-grp, DM-grp, Sum-Sim Äldre-grp, SumSim Yngre-grp, Simiaden 1, Simiaden 2, Tävling Guld Yngre, Tävling Guld Äldre samt Ungdom Träning
1 & 2. VI har under 2020 fortsatt mot målet om mer åldershomogena grupper, ett arbete som
kommer fortsätta under 2021. Antalet deltagare i grupperna var under våren 158 st och under
hösten 158st. Gruppernas träningstillfällen varierar mellan 3–10 gånger/vecka och passens längd
varierar mellan 1–3 timmar. Samtlig ordinarie verksamhet bedrivs på Lögarängsbadet. Alla grupperna
kompletterar simträningen med land- och styrketräning i VSS styrkelokal och på lediga utrymmen i
badet.
Under 2020 har VSS inte arrangerat några träningsläger.
5.1.4

Deltagande på tävlingar och resultat

5.1.4.1 Tävlingar
Under 2020 har VSS deltagit på ett fåtal tävlingar, ett antal tidigt på året innan restriktioner infördes
samt ett fåtal på hösten då restriktionerna lättades. Det har inte arrangerats några mästerskap under
2020.
5.1.4.2 Tävlingsresultat
5.1.5 Utbildning
VSS har fortsatt sitt samarbete med SISU genom tränarutbildningen plattformen. Vi har haft tränare
på ett antal olika utbildningar inom SSFs struktur. Det är glädjande att Svenska simförbundet och
Mellansvenska simförbundet jobbar på förenklade utbildningar ofta digitalt. Detta innebär en mindre
tröskel att ta sig över för att utbilda sig som simidrottsledare.
5.2

Breddkommittén

5.2.1 Allmänt
Verksamhetsansvarig har varit Christin Söderberg tom april 2020, Christin arbetade då på 20% vid
sidan av studier. Under lektionerna har under vårterminen Sofia Halldestam varit på plats med ett
kantansvar. Från och med april 2020 har Lisa Ojanen gått in som bredd- och utvecklingsansvarig.
Sofia Halldestam var anställd till augusti innan hon påbörjade studier. Inför kursstarten höstterminen
2020 rekryterades Sofia Tengström för att ha rollen som kantansvarig. Efter kursstarten i september
gjordes Lisas roll om till att nu innefatta ett administrativt och övergripande planeringsansvar och
Sofia är operativt ansvarig för simskolorna.

I och med att ett nytt arbetssätt har implementerats under höstterminen 2020 har vi fått flertalet
synpunkter från våra medlemmar, både förbättringsförslag och även positiv feedback. I och med
detta har vi under höstterminen löpande kunnat utvärdera våra kursers innehåll och även simskolans
administrativa struktur.
5.2.2 Simskolor
Under året har följande arvoderade instruktörer varit verksamma i simskoleverksamheten:
Armita Samani
Elin Klintberg
Emilia Mörk
Isabelle Jofalk
Parisa Rabizadegan
Victoria Nilsson
Vanna Hedman
Leunora Bunjaku
Karin Sheng
Linnea Ejlegård
Neerin Hussein
Laura Norgren
Mikhail Ajjan
Maja Forsmark
Stina Sahlén
Josefin Svennblad

Ebba Wikhult
Ella Wallin
Fanny Andersson
Julia Cedergren
Saga Sjöqvist Dahlberg
Rebecka Olivensjö
Ellen Ekholm
Sofia Sundqvist
Thais Gesterling
Maja Jernberg
Cynthia Kawam
Emilia Ryd
Sarah von der Burg
Junior Rognlien-Saari
Linus Sundin

Ebba Wolfbrandt
Ellen Fröberg
Hedwig Pegelow
Modar Ibrahem
Torun Larsson
Ellen Gatte Redin
Hagob Kazazian
Rut Ottosson
Maija Hillring
Cornelia Calota
Bilal Damlakhi
Sofia Halldestam
Sofia Ljung
Ida Ångström
Ida Lundberg

Förutom dessa instruktörer har ett antal medverkat som vikarier.
5.2.3 Kursverksamhet
Antalet barn i simskolorna ökade en del under höstterminen 2021. Detta troligtvis på grund av att vi
nu har två perioder per termin och därmed även kan ta in fler barn. Under året hade vi två perioder
intensivsimskola/sommarsimskola i juni och juli på Lögarängsbadet. Deltagarantalet i de olika
simskolegrupperna har under året fördelats på följande sätt:
Våren
Baddaren
Sköldpaddan
Pingvinen
Fisken
Hajen
Teknikskolan
Ungdom träning 1
Vattenpolo-Kidz
Totalt

6
182
209
188
156
110
14
13
865

I sommarsimskolorna deltog:

Hösten
Baddaren
Sköldpaddan
Pingvinen
Fisken
Hajen
Teknikskolan
Ungdom träning 1

0
408
318
362
106
87
13

Totalt

1307

Sköldpaddan
Pingvinen
Fisken
Totalt

34
31
37
102

Nya verksamheter för 2020 är Ungdom träning 1 och Vattenpolo-Kidz.
Jämförelse antalet barn i breddverksamhet över tid
2020
2019
Vår
865
879
Höst
1307
864
Sommarsimskola
103
93
Totalt
2274
1836

2015
901
973
93
1967

2010
781
798
94
1673

2005
573
596
40
1209

5.2.4 Egna tävlingar och arrangemang
Kommittén arrangerade en Morgondagartävling på nya Lögarängsbadet innan Corona-virus satte
stop för fler.
5.2.5 Träning
Sedan hösten 2020 har simskolan nu 2 perioder per termin för de deltagare som deltar i grupperna
sköldpaddan, pingvinen och fisken. För grupperna hajen, teknikskolan och ungdomsträning 1 finns
samma terminsplanering som tidigare. Vi har utökat antalet deltagare i varje grupp och samtidigt
ökat antalet ledare i gruppen. Målsättningen har varit att en ledare ska ansvara för 4 barn i vattnet.
Uppvärmning och upprop på Lögarängsbadet har genomförts i huvudsak av Sofia Tengström där
ledarna varit kvar i vattnet och avslutat pågående lektion.
Vi har under höstterminen 2020 även haft verksamhet på Apalby Friskvårdscenter. I den bassängen
har kurser genomförts i Fisken och Hajen-nivå.
5.2.6 Utbildning och kompetensutveckling
I samband med att många grupper fick ett stort bortfall av deltagare under april, pga. Corona,
arbetade ledarna två och två eller tre och tre med Simlinjens material under lektionstid. Detta för att
ledarna skulle få möjlighet till egen kompetensutveckling då inga barn kom till lektionerna.
I juni hölls sedan en längre utbildningsdag tillsammans på Sportköket.
Två teams-utbildningar och informationer har genomförts under hösten. Vi har även haft besök av
Erika Meeker, utvecklingskonsulent Mellansvenska Simförbundet, i simhallen där ledarna fått en
direkt återkoppling kring sitt arbete. Målsättningen med Erikas besök har varit att vägleda våra
ledare och bidra till deras kompetensutveckling på plats i och med att vi på grund av pågående
pandemi inte kunnat hålla fysiska träffar som tidigare.
Samtliga ledare har erbjudits möjlighet att delta i fortbildning genom Svenska Simförbundet och/eller
SISU under 2020. Majoriteten av ledarna som sedan tidigare inte deltagit i utbildningar har nu kunnat
genomföra dem.

5.2.7 Babysim
Ingen verksamhet.
5.3 Klubbsektionen
5.3.1 Allmänt
Föreningen har under året saknat en Klubbmästare.
5.3.2 Arrangemang
Lucia:
Årets Luciafirande ställdes in pga. Corona.
VSS Simmarsöndagen VSS open water för 104:e gången:
Årets Simmarsöndag ställdes in pga. Corona.
5.3.4 Medaljkommittén
Medaljkommittén har uppdraget att uppfylla VSS stadgar enligt punkt 5.6. Medaljkommittén har inte
varit aktiv under 2020.
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Verksamhetskommittéer

6.1
Vattenpolokommittén
Under 2020 så har VSS inte bedrivit någon egen tävlingsverksamhet. Det finns en grupp med 9 aktiva
spelare och en grupp med 11 polo-masters som tränar tillsammans. Några av våra spelare tävlar
tillsammans med andra lag. Vi skulle ha deltagit i (och helst även på hemmaplan arrangerat) USM i
vattenpolo tillsammans med Falu SS, men det genomfördes inte pga. Corona. Året har varit kantat av
bekymmer med förutsättningarna för att kunna träna och spela matcher i nya Lögarängsbadet.
Linus Sundin, som haft praktik på VSS kansli, har tillsammans med breddsektionen startat upp
Vattenpolo-Kidz för simkunniga barn upp till 12 år.
6.2
Simhoppskommittén
Simhopp i Västerås tillhör sedan 2019 VGF.
6.3

Masters

6.3.1 Allmänt
Masters är tävlingar för simidrottare som fyllt 25 år. Inom simmasters tävlar man i åldersklasser
25–29, 30–34, 35–39 osv. upp till 85 år och äldre. I lagkapperna räknas deltagarnas ålder samman till
åldersklasser 100–119 år, 120–159 år, 160–200 år osv. upp till 320 år och mer. Inom Västerås SS är vi
ca 20–25 Masterssimmare i åldrarna 25–75 år som tävlar efter tid och förmåga.
6.3.2 Kursverksamhet
VSS arrangerade under året tre Crawlkurser Grund för vuxna och en Crawl fortsättning, totalt var det
ca 50 deltagare. Kurser genomförs av Startpallen Sim på uppdrag av VSS.
6.3.3 Egna tävlingar och arrangemang
Inga egna arrangemang genomfördes under 2020.

6.3.4 Träning
Masterssimmarna har under hela säsongen erbjudits träningstillfällen på Lögarängsbadet.
6.3.5 Deltagande i tävlingar och resultat
Sällskapets Masterssimmare har inte deltagit på tävlingar 2020 pga. Corona-pandemin.
Internationellt:
Ingen deltagare 2020.
Övriga lopp och tävlingar:
VSS Masters har deltagit i en öppet-vattentävling som Vansbro home edition.
6.4

Triathlonkommittén

6.4.1 Allmänt
VSS startade upp triathlon på söndagar hyrd tid men efter en vecka så fick vuxna inte längre besöka
simhallen i föreningens regi pga. Corona. Vi hade även planerat för att samköra triathlonträning
tillsammans med andra föreningar men det får vänta till dess att olika grupper får träna tillsammans.
6.3.5 Tävlingsverksamhet
Vasco de Paiva Vilaca vann VM-silver i triathlon. Vasco tränar delvis i Västerås och tävlar för VSS
nationellt.
6.5
Tävlingskommittén
Tävlingskommittén hade planerat att genomföra Västerås meet, som två dagar innan start fick ställas
in. Dessutom fanns stora planer på att utveckla Simmarsöndag men inte heller det kunde
genomföras. DM planerades även det men ställdes in. Tävlingskommittén har bestått av:
Sofia Johansson
Fredrik Sterling
Tina Degerstedt
Anders Florinus
Tomas Olausson
Stefan Horn
Jan Olson
Anders Wiman
Jenny Rehnman
Marguerite Holmberg Mikael Grindbo
Kristoffer Zingmark
6.6
Marknadsgruppen
Frågor beträffande sponsorer har under året handlags av Marknadsgruppen där Tomas Olausson
varit ordförande och deltagare Mats Engström, Esa Jernstedt, Fredrik Sterling och Stefan Horn.
Struktur är nu uppbyggt för Brons-, Silver- och Guldpartners. Sedan så kan man rikta stöd direkt till
specifik verksamhet. VSS har under året haft en Guld- och åtta Silverpartners, samt ett tjugotal
bronspartners som på ett eller annat sätt stöttat föreningen. Dessutom har vi haft fyra Partner
Simskola.
Marknadsgruppen har även ordnat presentationer på storbildsmonitor och varit Tävlingskommittén
behjälplig inför Västerås meet (som dock inte blev av). VSS har tillsammans med Västerås stad köpt in
Sport in the box programvara till monitor.
Vi vill inte rangordna våra samarbetspartners även om värdena skiljer sig år. Ni har på olika stöttat
vår förening och gjort vår verksamhet möjlig att bedriva och vi vill rikta vårt största tack till er.

Guldpartner:
Västerås tidning
Silverpartners:
Aros bygg
Iver (tidigare Britt)

Basreklam
Sportmaster

Beijer bygg
Västerås tidtagning

Exin
Wollsén Albinsson advokatbyrå

Samt Västerås Bingoallians och VSDK Mollusca.

6.6.1 Sponsorsim
2020 genomfördes inget Sponsorsim pga. Corona.
TACK
Till sist vill styrelsen rikta ett varmt tack till alla som under vårt etthundrationde verksamhetsår ställt
upp och verkat för Västerås Simsällskap, vare sig detta nämnts i denna verksamhetsberättelse eller
ej.
Västerås mars 2021

Elias Bouvin
Ordförande

Sofia Johansson
Kassör

Mats Engström
Vice ordförande

Jacob Lithammer
Ledamot

Linus Sundin
Suppleant

Gijs Dijkhuizen
Suppleant

Fredrik Sterling
Sekreterare

