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Introduktion 
Detta dokument syftar till att ge en samlad bild av vad Täby Sim vill och gör. Beskrivningen tar sin 

utgångspunkt i: 

• ett utdrag ur stadgarna som beskriver föreningens ändamål 

• de centrala dokument av Riksidrottsförbundet och Simförbundet som styr föreningens verksamhet   

• Täby Sims verksamhetsidé, vision och värdegrund med klubbens övergripande mål för 2022 - 2027  

• samt slutligen Täby Sims prioriterade insatser under 2022 - 2023 med verksamhetsmål för året 
inklusive budget, vilka samtliga läggs fram av styrelsen till årsmötet för fastställande 

 

I föreningens årliga verksamhetsberättelse redovisar sedan styrelsen sitt arbete under året och vilken 

måluppfyllelse som uppnåtts för utvärdering av kommande årsmöte. 

 

Grundstenar 

Täby Sim – Stadgar 

1§ Ändamål 

Föreningen skall bedriva följande idrotter:  

De av Svenska Simförbundet sanktionerade idrotter och aktiviteter. 

Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens 

verksamhetsidé” samt med särskild målsättning att: 

• ge tillfälle till social gemenskap för föreningens alla medlemmar 

• skapa sådan ekonomi och träningsmässiga resurser att den idrottsliga verksamheten inte behöver 
begränsas 

• genom information bredda förankringen av och intresset av föreningens verksamhet, målsättning 
och filosofi bland medlemmar och allmänhet 

• genom en trappstegsformad utbildning uppnå en sådan nivå bland de aktiva att föreningen ständigt 
representeras på samtliga mästerskap 

Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott. 

 

 

Verksamhetsidé 

Täby Sim bedriver verksamhet för alla oavsett färdighet, ambitionsnivå eller ålder. Inom föreningens 

verksamhet återfinns simning i form av simkunnighet, motion, träning och tävling som är anpassad efter 

ålder och färdighetsnivå. 

Täby Sim verkar inom Simlinjen, som är Svenska Simförbundets pedagogiska modell och praktiska verktyg för 

all simverksamhet inom vår förening. Våra barn och ungdomar ska genom Simlinjen och våra ledare, på ett 

odramatiskt sätt lära sig att tävling kan vara en del av simidrotten. 

 

 

Övriga vägledande dokument  

Läs gärna vidare i Täby Sim stadgar samt i följande vägledande dokument:  

• Riksidrottsförbundet, “Idrotten vill” 

• Riksidrottsförbundet, “Idrottens Antidopingreglemente” 

• Svenska Simförbundet, “Strategi 2025” 
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Vision 

− Täby Sim - Norrorts simcenter  − 

 

Värdegrund 

− Vi är Täby Sim - Schyssta Tillsammans för Livslång Framgång   − 

 

Schyssta 
I Täby Sim hjälper vi varandra för att alla ska känna glädje, trygghet och gemenskap. Det gör vi genom att 

uppmuntra, bry oss om och värna varandra i vår simverksamhet. 

 

 

Tillsammans 
I Täby Sim värnar vi allas lika värde. Vi strävar mot en simverksamhet där drivkraften är att inkludera alla.  

Vi välkomnar alla till vår verksamhet, oavsett färdighet, ambitionsnivå eller ålder. 

 

 

Livslång 
I Täby Sim är det viktigt att tillsammans med andra få utvecklas hållbart i egen takt mot sina egna och 

klubbens mål. Vi ser på våra simmare som hela människor och aktivt utbildar dem för livet och ett livslångt 

idrottande, vilket inkluderar balans mellan skola, arbete och träning och tävling. 

 

 

Framgång 
I Täby Sim följer simverksamheten Svenska Simförbundets utbildningstrappa ”Simlinjen” som i kombination 

med gott ledarskap, kamratskap och dialog leder till att varje medlem som vill, kan uppnå sin maximala 

kapacitet som simidrottare. 
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Täby Sim - Övergripande mål 2022 – 2027: 

 

 

Täby Sim - Prioriterade insatser 2022 – 2023: 

  



 

Täby Sim Vill och Gör 2022 
4 

Verksamhetsmål 2022 

 

 

Budget 2022 

 


