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Verksamhetsberättelse för 2022 

När vi stänger 2022 gör vi det med gott självförtroende och kan konstatera att vi börjat återhämta oss 

efter pandemin och åren i Veddige. 2022 var första året sedan 2018 som vi haft möjlighet att bedriva 

vår verksamhet utifrån de förutsättningar som behövs för att vi ska växa till att åter bli den stora 

förening vi vill vara och framför allt förutsättningar för att erbjuda bästa möjliga simträning och 

simskola, samt tävlingar.  

Så vad har hänt inom föreningen under året?  

Antalet medlemmar har ökat med cirka 2–300 från föregående år, vilket innebär att vi blivit omkring 

500 fler medlemmar sedan vi flyttade in i Pingvinen. Det är framför allt simskoleverksamheten som 

står för största andelen nya medlemmar.  

Vi börjar hitta vår plats i Pingvinen, där både simskola och simträning flyter på. Det finns fortfarande 

saker att förbättra rent praktiskt när det gäller sådant som till exempel temperatur i vatten och luft, 

återbetalning av banhyror och så vidare.  

Under året har vi arrangerat fem tävlingar med goda framgångar, där Bockstensdoppets 

femtioårsfirande var den stora höjdpunkten för året med över 4 500 starter.  

Under året fick vi tack vara Sparbanksstiftelsen möjlighet att köpa en helt ny tidtagningsutrustning som 

vi kunde inviga under Varberg Swim Games. Med hjälp av denna tidtagningsutrustning har vi nu 

möjlighet att arrangera tävlingar med hög kvalitet. Att arrangera tävlingar är en viktig inkomstkälla för 

föreningen, och har gjort att vi under året kunnat dra ner på försäljning av olika saker. För att kunna 

genomföra dessa tävlingar, och för mycket annat inom föreningen, krävs ett stort engagemang och 

mycket hjälp från våra ideella krafter. Utan dessa människor skulle vi inte mäkta med att genomföra 

dessa tävlingar och aktiviteter.  

Tack vare dessa fantastiska människor så har vi lyckats fullfölja alla tävlingar och aktiviteter på ett 

strålande sätt, men vi behöver bli fler som hjälper till för att inte slita ut våra ideellt jobbande personer.  

Vi har förmånen att ha ett gäng mycket engagerade och duktiga ledare som tar sig an våra yngre 

simmare, både i simskola och de yngre tävlingsgrupperna. De ställer upp på träningar, tävlingar och 

även träningsläger och betyder otroligt mycket för den sportsliga utvecklingen i klubben, men även för 

den gemenskap och sociala biten inom klubben.  

Som alltid ser vi fram emot ett nytt år och allt vad det bär med sig. Vi hoppas på att växa ytterligare. 

Främst vill vi att de yngre tävlingsgrupperna ska fyllas på med nya tävlingssugna simmare som bär upp 

bredden i vår tävlingsverksamhet. Vi planerar att genomföra fyra tävlingar detta år. Stort fokus 

kommer också ligga på att få in fler ideella krafter i klubben.  

Och framför allt, vi ska ha en fantastiskt roligt 2023.    

 

 

 

 

 



 

4 
 

VARBERGS SIM  

Föreningen bildas  

Varbergs Sim bildades den 10e januari 1977 genom fusion mellan Varbergs Sim- och 

Livräddningssällskapet och Varbergs Gymnastik- och Idrottsförenings Sim (Sim-GIF).  

Föreningens syfte  

Varbergs Sim skall bedriva simidrott för medlemmar i alla åldrar. Varbergs Sims ungdomsverksamhet 

(mellan Simskola och Elit) syftar till att ge ungdomar möjlighet till utvecklande idrottsutövande i en 

stimulerande miljö. Föreningen strävar också efter att få fram simmare till representationssimning 

(landslagsuppdrag m.m.) när sådana talanger finns.  

Styrelse 

Johan Hagström  Ordförande  
Johan Josarp   Viceordförande  
Anna Andersson  Kassör  
Anna-Karin Josefson  Sekreterare  
Jessica Bengtsson  Ledamot  
Johan Dahlberg  Ledamot  
Marlene Almqvist  Ledamot  
Fredrik Carlqvist  Suppleant  
Mika Rasila   Suppleant  
Niklas Kvorning  Suppleant – lämnar sitt uppdrag i styrelsen 221022  

Revisorer 

Johan Ahlberg  Varbergs Revisionsbyrå  
Anders Carlsson Revisorssuppleant  

Valberedning  

Karolin Gustavsson  Sammankallande  
Emma Gustavsson 
Anna Stenström  

Verksamhetsansvarig  

Pierre J Hilbert  

Huvudtränare tävling  

Niklas Judell  

Huvudansvarig för simskola och baby-/minisim 

Anna Gunnarsson  
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Verksamhetsberättelse Tävlingssimning 2022  

Då pandemin hägrade i stor utsträckning fram till hösten fick vi ändra om i träningsschemat för att 
kunna anpassa antalet aktiva som fick vara i anläggningarna samtidigt. Detta medförde färre antal 
träningar än vanligt för samtliga grupper. Totalt har 73 simmare deltagit på minst en tävling mellan 
åldersspannet 11-60 år. Vi har deltagit på flera mästerskap, SM/JSM (25m), SM/JSM (50m), Sum-Sim 
Riks (25m) och Sum-Sim (50m). Vi slog klubbrekord på antalet deltagare till både SM/JSM (50m) och 
SM/JSM 25m). Vi har behållit bredden från förra året 1st Sum-Sim Silver och många finalsimningar på 
Sum-Sim, JSM och SM. Niklas Judell har varit ansvarig för tävlingsverksamheten. Verksamheten har 
bedrivits i nya simhallen Pingvinen. Vi sammanfattar ett positivt år för tävlingsverksamheten med 
fortsatt stora trupper till mästerskapen SM/JSM och Sum-Sim. Det har även slagits flera klubb- och 
åldersrekord. De nya rekordinnehavarna är: Ebba Johansson (13år), Joel Stenström (13år), Axel 
Lambertsson (14år), Hugo Svensson (14år), Filippa Sjögren (16år), Måns Bengtsson (16år), Stella 
Warborn (19år), Ronja Berggren (19år), Cornelia Almqvist (20år) och Thea Carlsson (20år). 
 
Tränare under verksamhetsåret: 
Niklas Judell, Pierre J. Hilbert, Johanna Blomdahl Johansen, Arvid Kvorning, Emma Johansson, Måns 
Bengtsson, Merlin Ali, Melina Tompowsky, Sofie Persson, Filippa Sjögren, Johan Bengtsson, Marlene 
Almqvist, Anna Kvorning, Johan Dalberg, Anna-Karin Josefson och Ulrika Andersson. 
 
Tävlingssimning 
SM/JSM och Sum-Sim grupperna var på ett gemensamt uppstartsläger för hösten till Playitas på 
Fuerteventura. SM/JSM-gruppen var även på ett Danmarksläger till Jammerbugt under höstlovet för 
att spetsa formen inför mästerskapen. Cornelia Almqvist går sitt andra år på Junior College (Indian 
River State College) och Jonatan Carlsson går sitt första år på Wingate University. 
 
Vi har deltagit på 4 mästerskapstävlingar under året: 

• Swim Open Stockholm (50m). Då det även detta år var Covid-special var det begränsat med 
deltagare som fick delta. Från Varbergs Sim deltog: Filippa Sjögren, Stella Warborn, Arvid Kvorning, 
Malte Almqvist och Jonatan Carlsson.  
 

• Sum-Sim (50m) i Norrköping hade vi tre deltagare: Filippa Sjögren, Axel Lambertsson och Måns 
Bengtsson. Alla tre tog sig vidare till minst en final var. Filippa knep silvret på 50m frisim och Måns 
hamnade precis utanför podiet med en fjärdeplacering. Måns fick dock gå upp på pallen då det 
delades ut pris till de tre bästa under UGP-cupen där han blev trea.  

 

• SM/JSM (50m) i Linköping deltog en rekordstor trupp där vi för första gången ställde upp med både 
herr-, dam och mixedlag. Deltagare: Filippa Sjögren, Emma Johansson, Tilda Hilbert, Sofie Persson, 
Stella Warborn, Cornelia Almqvist, Måns Bengtsson, Kailan Jimenez, Arvid Kvorning, Malte Almqvist 
och Jonatan Carlsson. Både Stella och Arvid simmade JSM-finaler, samt att Filippa och Jonatan 
simmade SM B-final. 
 

• Sum-Sim Riks (25m) i Helsingborg. Tre individuellt inkvalade simmare från Regionstävlingarna: 
Filippa Sjögren, Axel Lambertsson och Måns Bengtsson och P13-14 laget (Axel Lambertsson, Hugo 
Svensson, Joel Stenström och Nabil Kayal) hamnade som första reserv till Rikstävlingen men fick en 
plats i finalen och slutade på 12:e plats på 4x100m frisim. Måns hade kvalat in på många distanser 
och klättrade i resultatlistan på varje gren samt slog många och stora pers. Axel kvalade in på tre 
distans och slutade precis utanför pallen på 4:e plats efter en fin simning på 100m frisim. Filippa 
krönte sin sista Sum-Sim start på bästa sätt genom att simma hem ett silver på 50m frisim. 
 



 

6 
 

• SM/JSM (25m) i Stockholm deltog även här en rekordstor trupp med totalt 12st simmare. Med våra 
USA simmare hade vi varit 14 simmare. Deltagare: Filippa Sjögren, Emma Johansson, Nikki Berggren, 
Tilda Hilbert, Sofie Persson, Stella Warborn, Måns Bengtsson, Arvid Kvorning, Kailan Jimenez, Julius 
Andersson, Malte Almqvist och Ludvig Mathisen. Tillsammans gjorde simmarna ett bra mästerskap. 
Stella simmade B-final på 200m bröstsim, samt alla var med och bidrog till flera individuella samt 
lagpers.  

 

Verksamhetsberättelse SIMUNDERVISNING 2022 

Anna Gunnarsson har under året ansvarat för simundervisningen. Simundervisningen har bedrivits i 

Simarenan Pingvinen och på Simstadion i Varberg. Varbergs Sim arbetar enligt Svenska Simförbundets 

”Simlinje". 

 

Simledare under verksamhetsåret  

 

Minisim  

Minisim är en aktivitet i vatten för barn som är 2 och 3 år. 

Tillsammans med en instruktör så utforskar barnen och föräldrarna 

gemensamt vattnets olika delar. Syftet med minisim är att barnen ska 

få vattenvana genom lek och övningar och även att känna trygghet i 

vattnet. Minisim bedrivs utifrån barnets villkor och individuella 

förutsättningar.  

Föreningen hade under våren 2022 gruppen Krabban i simskolan. Där 
fick barnen vara 3 år när de började och de hade en förälder med i 
vattnet. Under hösten 2022 kunde vi dock på nytt börja med Minisim 
för barn som var 2 och 3 år. Föräldrarna var med i vattnet. Det blev 2 fullbokade grupper med 24 
minisimmare som ville träna på sin vattenvana.  

 
 
 
 
 
 

Alex Boussiou  Alice Carlqvist  Alicia Östergaard   Alma Göransson 

Anne Gustafsson Rivero Axel Lambertsson Daniel Persson Daniel Valencia 

Elin Mårtensson Elisabeth Gunnarsson Fanny Niklasson Filippa Ceder 

Ingrid Josefson  Isak Kvorning Jack Sjöström Lemonie Khalil 

Linda Johansson Linn Ramberg Liv Eklöv Maria Balslev  

Olivia Leijon  Signe Mörtsell  Sofie Ekdal Josefsson Stella Förstberg 

Viktoria Dorscheidt William Johansson   
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Simskola 

Vår simskoleverksamhet utgår från Svenska Simförbundets Simlinje. 

Målet för simskolan är att bli simkunnig och att lära sig grunderna i de 

fyra simsätten. Bröstsim är det svåraste simsättet. Rörelserna kräver en 

utvecklad motorik. Därför börjar vi lära ut crawl och ryggsim först. 

Därefter lär vi ut bröstsim och delar av fjärilsim. 

När barnen klarat av simmärket Vattenprovet är de enligt vår definition 

simkunniga och kan då dyka/hoppa från kanten, komma under vattnet 

och därefter simma 200 m varav 50 m i ryggläge. 

Under året 2022 har Varbergs Sims simskola justerats på olika sätt. 

Bygget av den nya simhallen samt pandemin har gjort att många barn 

inte kunnat gå i simskola eller kunnat bada i en simhall. Därför har 

behovet sett olika ut vid olika tider. Under våren hade föreningen 2 

olika upplägg och justeringar skedde även till hösten. Vi slutet av året kändes det som att simskolans 

nivåer har hittat hem. Höstens simskola innebar 6 olika nivåer med allt från att föräldrar är med i 

multibassängerna till att barnen är själva i vattnet i 50 m bassängen. Barnen skulle ha fyllt 4 år när de 

började i simskolan. 

Under våren hade vi 756 bokade barn, under sommaren 136 bokade barn och under hösten 362 

bokade barn. Totalt under året hade föreningen 1 254 bokade barn i simskolan. 

Under sommaren hade föreningen ett samarbete med Länsförsäkringar Halland. Det var gratis 

simskola för barn i årskurs 5 som inte var simkunniga. Barnen som var på plats utvecklades på olika 

sätt utifrån var de var någonstans när de började. 
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Crawlsimskola  

Crawlsimskola är för barn 7 – 11 år som inte kan simma crawl. De ska dock kunna simma något annat 

simsätt när de börjar. Barnen får öva på benspark, armtag och andning men även många andra 

moment som är viktiga för att lära sig och bli bättre på att simma. 

Under vårens andra omgång av simskolan tillkom Crawlsimskola. Anledningen var att många barn som 

gått i annan simskola ville lära sig ett till simsätt. Under hösten tillkom Crawlsimskola fortsättning för 

de som ville lära sig ännu mer och orka simma längre sträckor. 

Totalt har vi haft 69 bokade barn i vår crawlsimskola.  

 

Verksamhetsberättelse Simteknik 2022  

Niklas Judell har under året ansvarat för Medleyskola/Teknikskolan och Ungdomsgrupper. 

Medleyskolan bytte namn till Teknikskolan inför HT22.  

Medleyskola  

Instruktörer  

Melina Tompowsky 

Merlin Ali 

Agnes Bengtsson 

 

Alice Carlqvist 

Alma Göransson 

 

Filippa Sjögren 

Stella Förstberg 

 

Medleyskolan har två nivåer som kallas Medley Brons (Teknik 1) och Medley Silver (Teknik 2). Medley 

Brons har haft en lektion per vecka och Medley Silver två tillfällen i veckan med 60 minuter i vattnet 

vid varje tillfälle. Inför HT22 bytte Medleyskolan namn till Teknikskolan. Medley Brons blev Teknik 1 

och Silver blev Teknik 2. Detta främst för att inte blandas ihop med Medley AB:s simskolor. 

Under 2022 hade vi 108 deltagare i denna verksamhet. 

Ungdomsgrupp 

Ungdomsgruppen är till för de ungdomar som gillar att träna simning men inte vill tävla. De simmar 

två gånger i veckan, varje pass är 60 minuter. Åldern på ungdomarna är 10-18år.  

HT22 fick vi lägga ner gruppen pga få deltagare. Under våren deltog 5 deltagare. 

 

Verksamhetsberättelse Vuxenverksamhet 2022 
 
Klubben erbjuder fyra olika nivåer i vår vuxenverksamhet med varierande innehåll som passar de olika 
målgrupperna, d.v.s. simmare som är helt nya och simmare med mycket erfarenhet. 
Vuxenverksamheten har under året haft 104 deltagare. 
Första nivån är Vuxencrawl nybörjare som riktar sig mot de personer som är relativt nya till allt som 
har med simning att göra. Kan man redan crawla och vill utveckla sin simning, då rekommenderas 
Vuxencrawl fortsättning. Vuxenmedley är nästa nivå och då är man väl förtrogen med tre av fyra 
simsätt när man simmar i denna grupp. Är man en erfaren simmare och vill tävla, då passar Masters 
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för dessa simmare. 
Kurser i Vuxencrawl för nybörjare har erbjudits både under inomhussäsongen i Pingvinen och under 
utomhussäsongen i simstadion. Inomhus med 2 gånger per vecka (torsdagar och lördagar) och 
utomhus intensivkurs med fem tillfällen på en vecka. Det är fantastiskt att se att vuxna faktiskt lär sig 
crawla under en sådan kort period. Sammanlagt fem kurser hölls under året. 
Vuxencrawl fortsättning är en nivå för simmare som kan crawl och bröstsim och vill utveckla 
simtekniken i de fyra simsätten. Den här gruppen har under vintersäsongen träningar på tisdagar eller 
onsdagar, samt får delta i den gemensamma träningen på lördagar. Ett liknande upplägg finns under 
sommarsäsongen dock ges det då möjlighet till fler träningstillfällen. 
Vuxenmedley simmar året om och har under vintersäsongen träning på måndagar och torsdagar, samt 
får även delta i den gemensamma träningen på lördagar. På sommaren finns det möjlighet till 5 
träningar i simstadion Denna nivå är för dig som kan tre-fyra simsätt och vill utveckla simningen med 
en allsidig simträning i grupp. 
Masters är en grupp för mer erfarna simmare, där de fyra simsätten sitter i ryggmärgen. Denna grupp 
har verkligen vuxit sig starkare under året och har idag många seriösa deltagare. Träningarna håller 
högt tempo och kvalitet och målsättningen är att förutom träna och tävla givetvis att ha kul 
tillsammans. Möjlighet till träning ges under vintersäsongen på måndagar och torsdagar, samt på 
lördagar ihop med övriga vuxengrupper. Detta lördagspass i vår nya simhall Pingvinen har blivit riktigt 
uppskattat, då det är extra roligt att vara så många tillsammans. På sommaren ges det möjlighet till 
simträning hela 5 gånger i veckan. Det finns simmare i den här gruppen som gillar att damma av 
tävlingsbaddräkten och -byxorna. 
Öppet Vatten-träning i grupp erbjuds på lördagar vid Getteröns 1:a vik under sommarhalvåret. 
Simmarna får slipa på tekniska färdigheter i havet såsom navigering och bojrundning samt utmana sig 
i lite längre simlopp (allt mellan en och fem kilometer). Robert Bengtsson är instruktör. 
 

Verksamhetsberättelse Tävlingskommittén 2022  

Under 2022 har Tävlingskommittén bestått utav Philip Josefson, Anders Jörnås, Hans Palmqvist, Mika 
Rasila, Christer Almqvist, Niclas Kvorning och Linnea Kobel. Tävlingskommittén har under 2022 haft 
regelbundna möten. 

Tävlingskommittén ansvarar för planering och genomförandet av Varbergs Sims simtävlingar. Under 
2022 har följnade tävlingar och aktiviteter genomförts av TK: 

 

UGP 3 Tävlingen genomfördes den 12 och 13 mars i 
Pingvinen. Totalt deltog 343 simmare, varav 203 
damer och 140 herrar, från 17 klubbar. 1962 starter 
genomfördes, varav antalet starter av simmare från 
Varbergs Sim var 135. 

DM/JDM (50m) Tävlingen genomfördes den 4 till 5 
juni i Pingvinen.  

Totalt deltog 209 simmare, varav 107 damer och 102 
herrar, från 14 klubbar. 1087 starter genomfördes. 

Bockstensdoppet Tävlingen genomfördes den 7 till 8 
juli i Simstadion. Totalt deltog 674 simmare, varav 416 

damer och 258 herrar, från 44 klubbar. 4523 starter genomfördes. Deltagare från Norge, Danmark och 
Färöarna. 
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Varberg Swim Games Tävlingen hade premiär den 3 till 4 september i Pingvinen. Totalt deltog 410 
simmare, varav 252 damer och 158 herrar, från 12 klubbar. 2651 starter genomfördes. 

DM/JDM (25m) Tävlingen genomfördes den 22 till 23 oktober i Pingvinen med ett nytt koncept med 
försök och finaler. Totalt deltog 257 simmare, varav 113 damer och 144 herrar, från 17 klubbar. 1315 
starter genomfördes. 

Varbergs Sparbank Medaljjakt ”Klirresimmet” (Stipulationstävling) genomfördes den 1/12. Totalt 
deltog 62 simmare från Medleyskolan. Tillsammans gjorde de 178 starter fördelat på 34st tjejer och 
28st killar. Dessa administrerades och utfördes under ledning av Niklas Judell. 

Bildepåns Medaljjakt Vår (Stipulationstävling). Tävlingen genomfördes på ett Covid-19-säkert sätt 
genom att vid varje grupps sista träning tävla endast med sin träningsgrupp. Totalt deltog 44 simmare 
från Medleyskolan. Tillsammans gjorde de 136 starter fördelat på 25st tjejer och 19st killar. Dessa 
administrerades och utfördes under ledning av Niklas Judell. 

 

Verksamhetsberättelse Sponsorgruppen 2022 

Våra huvudsponsorer: Bildepån, Varbergs Sparbank, Fortinova och Societén har vi avtal med på 2-3 
år. Vi tecknade avtal för ett år med följande företag: Länsförsäkringar, Sjöströms fastigheter, 
Massageterapeuten Henrik, Team Sportia, Varberg Energi, Ica Hajen/kavantum/ Coop, Veddige Buss.  

Niclas Kvorning sponsoransvarig under 2022 har varit viktig i rollen i kontakten och relationen med 
våra sponsorer under 2022. Pierre J Hilbert verksamhetsansvarig har varit kontakten med våra 
sponsorer administrativt. Grensponsorer på Bockstensdoppet gav ca 30.000 kr i intäkter. 

Under 2023 kommer klubben arrangera 4 tävlingar vilket ger våra sponsorer och samarbetspartners 
möjlighet att synas mycket tillsammans med föreningen. 

Övriga frivilliga insatser som är gjorda tillsammans med våra simmare och medlemmar för att få in 
pengar till klubben är: 

• Försäljning av Bingolotter till Uppesittarkvällen 

• Försäljning av kakor via kakservice 

• Försäljning av Varbergskortet 

Verksamhetsberättelse Föräldragruppen 2022 

Under 2022 bestod föräldragruppen av Ulrika Carlqvist, Henrik Svensson, Anna-Karin Karlsson, Karin 
Johansson, Gayane Sarkisian och Jessica Bengtsson.  

Föräldrargruppen ansvarar för fikaförsäljning, funktionärsfika och nattvaktsbemanning vid våra 
arrangemang. Vid följande arrangemang under året var föräldragruppen på plats: 

• UGP 12-13 Mars 

• DM/JDM 4-5 Juni 

• Bockstensdoppet 8-10 Juli 

• Varberg Swim Games 3-4 September 

• DM/JDM 22-23 Oktober 
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Stipendier och fonder 

Årets simmare  Lennart Johanssons minne  

Jonatan Carlsson  

Jubileumspokalen  

Filippa Sjögren  

Årets ledare   Emma Johansson  

Bo Sandströms minnesfond  Jonatan Carlsson  

  Arvid Kvorning  

  Måns Bengtsson  

  Axel Lambertsson  

  Stella Warborn  

  Filippa Sjögren  
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Ekonomisk förvaltning – Ekonomi 

År 2022 är det första hela verksamhetsåret i den nya anläggningen vilket äntligen gett föreningen 
möjlighet att växla upp sin verksamhet med att kunnat erbjuda en bred simskoleverksamhet samt 
arrangera tävlingar i egen regi, vilka båda är viktiga inkomstkällor för föreningen. Ett generöst bidrag 
från Sparbanksstiftelsen gav förutsättningar till inköp av en toppmodern tävlingsutrustning som är en 
förutsättning för att kunna arrangera tävlingar. I takt med att pandemirestriktionerna avtog har även 
tävlingsverksamheten tagit fart igen och med det även kostnaderna som detta för med sig för 
föreningen. Utmaningen under året har varit att växla upp verksamheten och samtidigt ha 
kostnadskontroll, vilket kommer bli fokus för kommande år för att sträva efter ett resultat i balans.  

När det gäller klubbens ekonomiska förvaltning, detaljer m.m., hänvisas till resultat- och 
balansräkningen samt revisorernas berättelse. 

Utöver den detaljerade redovisningen vilken framgår av årsbokslut för 2022 kan följande nyckeltal 
nämnas per den 31/12: 

 

Styrelsen för Varbergs Sim får härmed avge följande årsredovisning för förvaltningen av 

föreningen under verksamhetsåret 2022. 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Varbergs Sim är en ideell förening med säte i Varbergs Kommun.  

  

Verksamhet 

Föreningen är verksam i Varberg Kommun och bedriver verksamheter i; Veddige simhall, Simstadion 

Varberg och Pingvinen. 

Föreningen bedriver simidrott för medlemmar i alla åldrar. Föreningens huvudsakliga inriktning är 

tävlingssimning, där målsättningen är att skapa god grund för elitsatsning. Föreningen skall även 

bedriva en bred ungdomsverksamhet i kamratlig anda, samt främja simkunnighet i kommunen. 

Verksamheten spänner idag från "Babysim" via simidrott/elitsimning till vuxenverksamhet. 

 

 

 

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till nedanstående resultat-och 

balansräkningar med tillhörande noter. 
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Varberg den   /3 2023  

 

 

_____________________  _____________________  _____________________  
Johan Hagström   Johan Josarp   Anna Andersson  
Ordförande   Vice Ordförande  Kassör  
 
 
 
 
 
_____________________  ______________________  
Anna-Karin Josefson  Jessica Bengtsson   
Sekreterare   Ledamot  
 
 
 
 
 
_____________________  _____________________  
Marlene Almqvist   Johan Dahlberg  
Ledamot   Ledamot 

 

 

 

REVISORSPÅTECKNING  

Vår revision avseende föreningens räkenskaper för 2022 har slutförts den        /         2023 

 

 

   

Johan Ahlberg Auktoriserad Revisor   


