VERKSAMHETSPLAN 2019
SK Löddes främsta fokus är att fortsätta bedriva sin verksamhet i nuvarande form, men stabil
medlembas om ca 500 aktiva medlemmar och med fokus på simning för alla åldrar.
Verksamhetsutveckling
Givet vår begränsade kapacitetstillgång, har vi svårt att öka antal medlemmar i större utsträckning
och ingen möjlighet att bredda vår verksamhet till andra simsporter som det ser ut just nu.
Naturligtvis kan situationen förändras framöver och SK Lödde är öppen för att utforska möjligheterna
till exempelvis nya grupper inom seniorsim, simskola för vuxna (med fokus på nyanlända) och fler
intensiv simskolegrupper. Vi utvärderar också just nu möjligheterna att starta en grupp för ungdomar
som inte vill satsa på tävlingssimning men skulle vilja fortsätta utveckla sin simning som motionsform
i en tränarledd grupp. Alla dessa idéer kräver fler bantider och tillgång till utbildade tränare.
Under året kommer verksamheten att jobba vidare med att forma SK Lödde för framtiden i enlighet
med Riksidrottsförbundets Strategi 2025. I korthet handlar strategin om att bredda hela den svenska
idrottsrörelsen så att fler stannar kvar längre i sin idrott så att både finns utrymme för de
elitsatsande och de som vill idrotta utan elitambitioner.
Badhussituation
Förra årets definitiva besked att det blir ett bad i kommunen, i den nya Stationsstaden i Kävlinge, gör
att föreningen också behöver planera för framtidens klubbverksamhet i ett nytt bad på annan ort
samtidigt som ett arbete för ett bad i Löddeköpinge behöver fortsätta. Därför har styrelsen tillsatt två
projektgrupper vars syfte är dels delaktighet i badhusprojekteringen (Kävlinge bygget) samt en grupp
som kommer arbeta vidare för möjligheten till ett framtida bad i Lödde. Föreningen lever ständigt
med en oro över skicket på Tolvåkersbadet och är kritiska till kommunens bristande beredskap och
planering för vad som skulle hända om badet helt plötsligt bedöms som uttjänt.
Personal
Det är nu viktigt att stabilisera tränarstaben. Under första halvåret 2019 testar styrelsen om
verksamheten kan fungera väl utan en verksamhetschef, med ett delat ansvar för verksamheten
mellan de två anställda med ansvar för simlinjen respektive tävlingsverksamheten och styrelsen. En
utvärdering om denna organisation fungerar görs i slutet av simåret (juli). Vidare behöver vi fokusera
på rekrytering av framtida timtränare för simskola och de yngre tävlingsgrupperna för fortsatt
stabilitet i vår breddverksamhet, den del av verksamheten som föreningens ekonomi vilar på. Under
året kommer vi därför att satsa mycket på utveckling av våra tränare m h a utbildningar och
ämneskonferenser samt utbilda nya ungdomsledare för att säkra återväxten för framtiden.

Ekonomi
Ett av styrelsens viktigaste uppgifter är att säkra en sund ekonomi för föreningen. Föreningen är
ekonomiskt sårbar vid oförutsägbara händelser och styrelsen kommer fortsätta ha fokus på och ta
ansvar för att föreningen bibehåller den kassareserv som upparbetats genom åren för att kunna klara
av en medelrisk avvikelse av oförutsedd(a) händelse(r).
Föreningen planerar under året att anordna välarrangerade tävlingar. Under vintern anordnades UGP
1 (i samarbete med Skånesim) samt under hösten kommer vi anordna UGP3 (i samarbete med
Skånesim) samt våra egna tävlingar Lödde Cup och KM. Tävlingarna ger våra simmare möjlighet atti
en trygg miljö tävla på hemmaplan, ger klubben förstärkt klubbanda genom engagemanget från alla
idella krafter som ställer upp vid dessa arrangemang och ett mycket välbehövligt bidrag till
föreningens kassa.
Övrigt
För 2019 har styrelsen också beslutat om att skriva ett avtal med ny partner för klubbkläder,
Stadium. HEAD kommer även fortsatt vara simsponsor och tillsammans med Freker, finnas på våra
tävlingar med försäljning av simutrustning och simkläder.
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