
Aktiviteter Wisby Simsällskap

WWS drivs på ideell basis. Vi har en fast avlönad medarbetare, ungdomsledare som avlönas per 
timme. I övrigt görs allt ledar- och styrelsearbete på helt ideell bas. Vi har kostnader förenade med 
verksamheten så som hallhyra, redovisningstjänster, försäkringar, licenser, utbildning av ledare, 
material etc. 

Vi har ett antal sponsorer som ger en viss extra intäkt samt försäljningsaktiviteter enligt nedan: 

April:

• Idrottsrabatthäften säljs av Simiaden, Mästerskap, Simhopp. Antal häften per 
simmare/hoppare beslutas i samråd med föräldragrupp inför fördelning. De aktiva i 
Simiaden äldre och Mästerskaps grupperna får överlag fler häften att sälja.  

Maj:

• Kol och Briketter, varje aktiv i Hajen, Simiaden, Mästerskap, Simhopp får hem en 
beställningslista. Antal säckar per simmare/hoppare beslutats i samråd med föräldragrupp 
inför försäljningen, vi hjälps åt och man bidrar med dem man kan.

• Fagning i Tofta. Ett samarbete där aktiva och en vuxen hjälps åt att kratta på campingen, 
bjuds på grillad korv och umgås. 2021 var vi nästan 100 personer som krattade. Information 
kring vad som behövs tänkas på kommer ut i mail till samtliga när det närmar sig.

Sommaren:

• De aktiva med en vuxen i Simiaden äldre, Mästerskap, Simhopp röd hjälps åt att vara 
parkeringsvakt en dag vid Tofta strand. Antal pass per aktiv är uppdelat enligt följande: 
Simhopp röd 1 pass, Simiaden äldre 1 pass, Mästerskap 2 pass. Schema görs av 
föräldragruppen varje vår.

Oktober:

• Idrottsrabatthäften säljs av Simiaden, Mästerskap, Simhopp. Antal häften per 
simmare/hoppare beslutas i samråd med föräldragrupp inför fördelning. De aktiva i 
Simiaden äldre och Mästerskaps grupperna får överlag fler häften att sälja. 

November:

• Ljus i färgerna vit, grå, röd säljs av Simiaden, Mästerskap, Simhopp. Antal förpackningar 
per simmar/hoppare som beslutas i samråd med föräldragrupp inför fördelning. De aktiva 
Simiaden äldre och Mästerskaps grupperna får överlag flera förpackningar att sälja.

Dessa aktiviteter ger WSS ca 200 000 i extra intäkt på årsbasis.



Utomhusbaden

WSS har sedan flera år fått sköta driften av Gotlandshems utomhusbad sommartid vid Melonen och
Terra Nova. Detta medför också att vi kan erbjuda extra simskolor under sommaren. Denna del 
sköts helt av styrelsen samt anställd på WSS och redovisas som separat intäkt då den är 
momspliktig. Den har historiskt gett föreningen en bra extraintäkt. Dock vet vi inte om denna 
möjlighet kommer att finnas kvar efter 2021.

Hjälpa till

Wisby SS är alltid i behov av hjälp från föräldrarna. Här nedan ser ni saker som man kan göra för 
att bidra:

• Det finns ett antal olika kommittéer som man kan gå med i. Information om varje kommitté 
hittar man på hemsidan under fliken ”vår verksamhet” (krävs att man är inloggad). För att gå
med i en kommitté så skickar man ett mail till respektive mail adress.

✔ Föräldrakommittén , foraldrakommitten@wisbysim.se

✔ Sponsorkommittén , sponsorkommitten@wisbysim.se

✔ Simhoppskommittén , linnea.hellstrom@gmail.com

✔ Simkommittén , rikard.lindberg@wisbysim.se

✔ Tävlingskommittén , rikard.lindberg@wisbysim.se

✔ Valberedningen , valberedningen@wisbysim.se

✔ Styrelsen , styrelsen@wisbysim.se

• Bli funktionär , för information om vad en funktionär innebär hittar du på hemsidan under 
fliken ”vår verksamhet”. Om man vill gå funktionärsutbildningen kontaktar man styrelsen 
på styrelsen@wisbysim.se

• Bli tränare/ hjälp tränare , vill man bli tränare så kontaktar man Rikard på 
rikard.lindberg@wisbysim.se

Vad kommer den aktiva tillgodo

• Tid i simhallen, samt försäkringsskydd

• Simundervisningen planeras och arbetsleds av utbildad och simkunning huvudtränare i nära 
samråd med svenska simidrottsförbundet och RF SISU Gotland.

• Simundervisning av utbildad siminstruktör, samt med säkerhetsutbildning för första hjälpen 
mm. Lånematerial så som simdynor, fenor etc för våra simskole- och nybörjargrupper.

• Pokaler, priser och diplom

• Tidtagarutrustning vid tävling.

• Simiaden och mästerskapsgrupperna minst en social aktivitet per termin



• Prova på tävlingar

• Mästerskapstävlingar

Informations kanaler

• Hemsidan www.wisbysim.se (viss information syns enbart när man är inloggad)

• Wisby SS Bubbelgrp (facebook) här kommer information upp både från föräldrar och 
tränare.

http://www.wisbysim.se/

