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ÅRSMÖTESHANDLINGAR
2018-03-10

Nu finns alla handlingar inför Täby Sims årsmöte 2018 publicerade och ni finner dom här
  

Passa på att ta del av en viktig och spännande del av vår fina föreningsverksamhet.
 Årsmötet hålls måndagen den 19 mars 2018, kl. 18.30 på Scandic Hotel Täby, Näsbyvägen 4.

18.30    Inskrivning

18.45    Start årsmötesförhandlingar

Vid årsmötet har alla medlemmar  yttrande och förslagsrätt. För rösträtt gäller att du har fyllt minst 15 år under 2018, så vi vill hälsa
alla våra 2003:or specielt välkomna!

 Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud. 
  

Hjärtligt välkomna!
 önskar Styrelsen

Läs hela inlägget »

   

UGP 3 10-11 MARS
2018-02-27

Helgen 10-11 mars arrangerar vi UGP 3. Tävlingen som tidigare gått i början på juni. 
 Anmälan till föräldrarmedverkan sker här. 

  
Nedan presenteras uppdelning av ansvarsområden (tävlingstrivsel & sekritariat). Dessa gäller utöver ordinarie
funktionärsbemanning. Vi har behov för flera som kan hjälpa till med tekniken. Alla är vi nybörjare någon gång. Vid intresse maila
Åsa Ericson (abo1971@gmail.com). 

  
Förändring från tidigare är att de aktiva hjälper till med riggning & avriggning. 

  
För bakning gäller att varje simmare bakar 12 bitar (bullar, mjuka kakor, etc) och lämnar till kansliet fredag kväll. 

  
Riggning

 Aktiva i Sum-Sim Brons, Silver & Guld. Samling fredag kl. 18.30 utanför badmästarhytten. 
Ansvariga grupper | UGP 3
Pass 1 Sum-Sim Silver
Pass 2 Sum-Sim Guld
Pass 3 DM, Jr-Elit/Elit
Pass 4 Simiaden & Sum-Sim Brons
Bakning Sum-Sim Brons, Sum-Sim Silver & Sum-Sim Guld
 
Avriggning

 Aktiva i DM, Jr-Elit & Elit. Samling direkt efter sista passet (prel. kl. 18.30) söndag kväll utanför badmästarhytten).  
Läs hela inlägget »

   

SIMSKOLAN
2018-02-19

Simskolan har träning som vanligt i helgen 24-25/2 och avslutning nästa helg 3-4/3. Ingen simskola 26/2-2/3.
Läs hela inlägget »
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TÄVLING UTMANREN SÖNDAG 11 FEBRUARI
2018-02-07

På söndag är det intern tävling för teknikgrupperna och ungdomscrawl.
 Simskolan har träning som vanlig och hajjarna flyttar till grunda delen.

 De simmare som inte är med i tävlingen och tillhör Teknikgrupperna har ingen träning.
Läs hela inlägget »

   

VÄLKOMMEN TILL TÄBY SIMS ÅRSMÖTE!
2018-02-06

Härmed kallas alla medlemmar i TÄBY SIM till ordinarie årsmöte som hålls
måndagen den 19 mars 2018, kl. 18.30 på Scandic Hotel Täby, Näsbyvägen 4.

 
Vi startar kl 18.30 med inskrivning och därefter startar årsmötesförhandlingarna.

 Samtliga årsmöteshandlingar kommer fram tills den 12 mars publiceras på sidan: ÅRSMÖTE
  

Vid årsmötet har alla medlemmar  yttrande och förslagsrätt. För rösträtt gäller att du har fyllt minst 15 år under 2018, så vi vill hälsa
alla våra 2003:or specielt välkomna! Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud. 

  
Passa på att ta del av en viktig och spännande del av vår fina föreningsverksamhet.

 Hjärtligt välkomna till årsmötet 2018 önskar Styrelsen!
  

Läs hela inlägget »

   

TÄVLING PÅ SÖNDAG
2018-01-18

Nu på söndag 21/1 arrangerar vi Seriesim.
 Simskolan har träning som vanligt.

 Teknikskolan och simiaden har ingen träning,
Läs hela inlägget »

   

ERIK MOT NYA UTMANINGAR – PER IN SOM NY
CHEFSTRÄNARE!
2018-01-16

Täby Sim´s nuvarande chefstränare Erik Gustavsson har beslutat att ta sig an nya utmaningar och lägga fokus på studier en tid in i
framtiden.

 Detta innebär tyvärr samtidigt att Erik kommer att lämna Täby Sim och vi tackar på alla sätt Erik för den tid han har jobbat i Täby
Sim.

 En mycket framgångsrik period i föreningen där Erik genom sitt engagemang, sina fina ledarskap och fin fingertoppskänsla i
coachningen har haft stor del i föreningens utveckling.

 Erik har önskat att ta steget mot studier omgående men jobbar kvar i föreningen under januari månad ut.
  

 Den grupp Erik har ansvarat för operativt senaste halvåret, Junior-Elit, kommer att slås ihop med nuvarande Elitgrupp och framöver
ledas av föreningens Elittränare Johan Mattsson.

 Denna förändring, som Erik och Johan hade påbörjat redan under årsskiftet, kommer att ge större möjligheter till konkurrens kraftiga
träningar och utmaningar för alla i gruppen.

  
 Som ny Chefstränare i Täby Sim kan vi idag mycket glädjande presentera Per Edelholm!

 Per som sedan i somras har varvat tjänsten som Verksamhetsansvarig med ett ansvar för föreningens Sum-Sim organisation
tillträder sin nya tjänst 1 februari.
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Under Eriks sista veckor på tjänsten kommer Per att få en överlämning av Erik och han kommer framöver att fortsätta som operativt
ansvarig för Sum-Sim grupperna.

  
 

Avslutningsvis vill vi givetvis önska Per välkommen i sin nya roll som Chefstränare.
 Framöver har föreningen målsättningen att rekrytera en ny Verksamhetsledare med fokus att

förädla och utveckla Täby Sim in i framtiden.
 Mer information kring den rekryteringen kommer att kommuniceras på hemsidan under våren.
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