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Beskrivning Simkommitté, SimKom 
 

Täby Sim är en ledande förening i Svensk Simning och har som övergripande mål 

att svara för Simkunnigheten och Simidrottens utveckling i Täby. Föreningen 

arbetar för att främja god kamrat- och idrottsanda samt respekt för människors 

lika värde.  

 

TS SimKom har som mål att kontinuerligt utveckla tävlingsverksamheten, på såväl 

bredd som elitnivå. Ambitionen är att TS skall vara en elitförening i utvecklingens 

framkant med deltagande i Svenska Simlandslag på olika nivåer samt ha en god 

föreningsekonomisk kontroll och trygghet.  

SimKom representerar TS i föreningen Svensk Elitsimning. 

 

 

Generella ansvarsuppgifter för SimKom: 

• Att ansvara för utvecklandet av samtlig tränings- och tävlingsverksamhet 

från Simiaden – Elit.  

• Säkerställa att verksamheterna inför de olika säsongerna matchar 

tillgänglighet i såväl banutrymme och gruppstorlekar samt 

tränartillsättning. 

• Säkerställa att de tränare som ingår i verksamheten har nödvändig 

utbildning för sin uppgift samt säkerställa kontinuerlig 

kompetensutveckling i tränarkadern. 

• Att leda Chefstränaren och övriga anställda tränare vidare i arbetet kring 

de frågor som beslutas i SimKom och i TS styrelse. 

• Att terminsvis kvalitets uppfölja SimKoms´s verksamheten och rapportera 

till styrelse. 

• Att tillsammans med BreddKom tillse att övergången från Teknik Guld 

vidare till Simiadengrupperna sker naturligt och utvecklande för individen. 

• Att ansvara för att det strategiska arbetet i SimKom matchar föreningens 

mål och visioner samt efterföljs av de anställda.  

• Att strategiplaner avseende utveckling och framtid för SimKom´s 

ansvarsområden tas fram och arbetas med kontinuerligt. 

• Att årligen budgetera och följa upp SimKom´s ekonomiska utfall. Vid 

behov korrigera verksamheten och dess kostnader så att ekonomi hålls i 

balans utifrån fastställda mål och budget. 

 

Mandat 

• SimKom har mandat att ta beslut inom ramarna av styrelsen beslutad 

budget och verksamhetsplan. 

• SimKom har mandat att ta beslut inom sina ekonomiska ramar avseende 

extra satsningar på enskilda simmare eller grupp under pågående säsong. 

• SimKom har mandat att ta beslut kring personalfrågor avseende 

timanställd personal i SimKom. 

 
Att vara ledamot i SimKom är ett förtroendeuppdrag och man förväntas man 

skapa sig god kännedom om föreningens generella verksamhet samt mycket god 

kännedom kring sitt tilldelade ansvar. SimKom har fyra- sex möten årligen 

anpassade efter säsong, ytterligare vid behov. Arbetsinsatsen för ledamöter i 

SimKom är uppskattningsvis 30 timmar/kvartal. 


