SOLÖ SIM-SKOLEFÖRENING (SSS)
Verksamhetsberättelse för 2006
År 2006 var föreningens 14 verksamhetsår. År 1992 drevs simskolan i privat regi av Nils Matsson. Endast under
ett år har ingen simskola kommit till stånd på Solö badplats sedan 1950-talet.
Föreningen har under året haft 196 (114) stycken betalande medlemmar.
Under året har föreningen skött driften av badplatsen mot en ersättning av 5 000 kr från kommunen.
Föreningen anställde en simskolelärare och en assistent inför starten, Ulf Gräns och Sanna Karlsson, och de gjorde
en mycket bra insats. Anslag om simskolan sattes upp på flera ställen inför starten. Elförsörjningen till kiosken
ordnades med hjälp av en granne till badplatsen. Amina Eriksson arbetade i kiosken.
Inför simskolestarten införskaffades märken och material från Svenska Simförbundet. Under anmälningsdagen
råkade vi ut för åskregn, så allt blev vått. Vädret var totalt sett bättre än året innan och kiosken gav ett blygsamt,
men dock överskott. Tyvärr råkade vi ut för strömavbrott, så en hel del glass förstördes.
Simskolan bedrevs mellan den 10 och 28 juli. Simlekskolan hade 11 (12) barn i sin verksamhet. I simskolan gick
34 (26) barn och i märkestagningen deltog 25 (23) ungdomar.
Hela verksamheten lämnade ett totalt överskott på 5 282:- (-1 431:-). Medlemsavgifter gav 4 370:- (2 820:-),
simskolan gav ett underskott på -5 403:- (-7 103:-). Kiosken gav ett överskott på 651:- (-1 835:-) och skötseln av
badplatsen ett överskott på 4 760:- (5 000:-), eftersom inga kostnadskrävande reparations- eller underhållsåtgärder
krävdes. Administrationskostnader blev -200:- (-313:-). Övriga intäkter uppgick till 1 104:- (0:-)Totalt hade
föreningen ett kapital på 42 732:- (37 449:-) vid utgången av året.
Vi tackar Kenneth Stefansson speciellt för att ha hjälpt oss med elen och mycket annat. Nils tog hand om bl.a.
gräsklippningen.
Det finns också många fler medlemmar, ingen nämnd och ingen glömd, som vi härmed framför ett tack till!
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