
 
 
 
 
 
 
 

 
VERKSAMHETSPLAN 2022 – Simklubben Lödde 
  
SK Löddes främsta fokus är att fortsätta erbjuda simverksamhet med hög kvalitet och med fokus på 
simning för alla åldrar. Målet är att behålla en medlemsbas på cirka 600 aktiva medlemmar. 
 
Styrelsens fokus är att möjliggöra att Simklubben Lödde vidareutvecklas i linje med efterfrågan på vår 
verksamhet, skapa trygghet och trivsel för så väl anställda och simmare som föräldrar. 

 
Verksamhetsutveckling 
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 det finns utrymme för både de 
elitsatsande och de som vill idrotta utan elitambitioner. För SK Lödde handlar detta också om att 
bygga en bred bas med hög kvalitet för att vara redo att utvidga verksamheten vid flytten till den nya 
simhallen i Kävlinge 2023/24. 
 
Förutsatt medlemmarnas godkännande på årsmötet så kommer arbetet med att upplösa SK Lödde 
och att starta upp en ny gemensam förening tillsammans med SS Iden att gå in i en genomförandefas. 
Detta arbete kommer att innefatta praktiskt och administrativt arbete, parallellt med att en ny 
organisation och en ny verksamhet ska formas. En eller flera arbetsgrupper behöver tillsättas för att 
genomföra detta arbete. Även om verksamheten i den nya föreningen initialt kommer att vara 
uppdelad på två simhallar så planeras gemensamma aktiviteter för verksamheten, såsom 
gemensamma träningar för tävlingssimmarna och utbyte kring simskolan. 
 
Under föregående år expanderade tränarbasen snabbt, framför allt inom simlinjeverksamheten. 
Under 2022 fortsätter vi att utbilda alla tränare enligt simförbundets utbildningsstege med målet att 
ha väldigt hög kvalitet på vår verksamhet. 
 
I övrigt kommer tävlingsverksamheten, vuxenverksamheten och simlinjeverksamheten att fortsätta 
utan större förändringar jämfört med tidigare år.  
 

Personal 
Då huvudtränaren i SK Lödde valt att lämna sin tjänst uppgår den anställda personalen till 0,3 
heltidstjänst. Rekrytering av en klubbchef/verksamhetschef kommer att göras tillsammans med SS 
Iden med avsikten att denna person är med från start i den nya gemensamma föreningen.  
 

Tävlingar och arrangemang 
Under 2022 planerar SK Lödde ett antal arrangemang; interna tävlingar, en ny intern sommartävling, 



Lödde Cup i oktober, Sponsorsim i november och klubbmästerskapen plus Lucia i december.  

Ett flertal läger är planerade för tävlingsgrupperna under året. 

Ekonomi 
En av styrelsens viktigaste uppgifter är att säkra en sund ekonomi i föreningen. Föreningen har en god 
ekonomi. Styrelsen kommer att fortsätta ha fokus på och ta ansvar för att föreningen bibehåller den 
kassareserv som upparbetats genom åren för att kunna klara av oförutsedda händelser av medelrisk.  
 

Övrigt 
Samarbetet med Stadium avseende klubbkläder och webbshop fortsätter. HEAD och Freker kommer 
att fortsätta vara simsponsorer och finnas på våra tävlingar för försäljning av simutrustning och 
simkläder. KKB, ICA Maxi, Tetrapak, Energicenter och Sparbanken Skåne fortsätter som föreningens 
sponsorer. Bidrag för läger och för utbildningar har beviljats av Craafordska stiftelsen, 
Sparbanksstiftelsen Finn och Sparbanksstiftelsen Färs och Frosta. Försäljning av Newbody planeras 
under våren och av Bingolotto uppesittarkväll planeras inför julen. 
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