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Stretered och MFAB
På grund av ändrade förutsättningar från Mölndals stad, samt på grund av utveckling och
förändringar av MASS simskoleverksamhet, så har MASS och MFAB:s styrelse beslutat att
inte fortsätta driva Streteredsbadet. Driften av badet kommer från årsskiftet 2019/2020 att tas
över av Mölndals stad. Delar av MASS verksamhet, framför allt parasimskolan kommer i
mindre utsträckning att finnas kvar på Streteredsbadet.

Lilla Åbybadet
Lilla Åbybadet börjar ta form och om allt går som planerat så kommer MASS under februari
2020 att kunna flytta all verksamhet dit. Enligt de uppgifter vi fått så ska flytten ske sömlöst
och vi hoppas och tror att det inte ska påverka verksamheten i någon större utsträckning. Mer
om Lilla Åbybadet kan du läsa på:
https://www.molndal.se/abybadet/arkiv/nyheter/nyheter/2018-03-09-lilla-abybadet.html

Nya Åbybadet
Gamla Åbybadet kommer att rivas och en helt ny simarena beräknas stå klar 2022/2023. Enligt
de uppgifter MASS tagit del av kommer det nya badet ha betydande kapacitetsökning för att
kunna möte den växande kommuntillväxten, samt ge oss möjlighet till utökning och utveckling
av vår verksamhet. Det inriktningsbeslut som ligger till grund för projekteringen innehåller
bland annat en 50 metersbassäng om 8 banor, en 25 metersbassäng, samt tre multibassänger.
Utöver detta ska det finnas en mindre familjedel samt och en enklare spa/relax avdelning. Badet
kommer även att inhysa ett gym för extern drift.

MASS vad händer hos oss...
Vi arbetar långsiktigt och målmedvetet med att bygga vår verksamhet i enlighet med den
strategi vi haft de senaste tio åren. Under senaste året har ett stort arbete gjorts för att uppdatera
och förtydliga vår verksamhetsstruktur. Den nya modellen harmoniserar med Svensk Simidrotts
utvecklingsmodell och Simlinjen.
Vi arbetar aktivt för att skapa rätt organisation som är både flexibel och anpassningsbar. Med
stort fokus på kvalitetssäkrad metodik, processer och utveckling. Just nu prioriterar vi
kärnverksamheten och att utveckla klubbkänslan & stärka varumärket MASS.

Nu och framöver...
Efter två år med stora besparingar, för att begränsa de ekonomiska förlusterna, så behöver vi
säkra en lönsamt hållbar budget för 2020. Detta innebär att vi för tävlings- och
träningsverksamheten tvingas höja terminsavgifterna kraftigt (+16%). Med den justeringen
landar vi på en nivå som harmoniserar med övriga simklubbar och en, som vi ser det, långsiktigt
hållbar nivå.
Från 2020 kommer vi även börja debitera för individuella starter till 50%. Vi har tidigare helt
subventionerat detta men kommer nu debitera detta separat i efterskott på kvartalsbasis.
I och med dessa förändringar frågade vi medlemmarna på mötet hur man ser på
debiteringsfrekvens och eventuella önskemål om att fördela eller delbetala dessa avgifter.
Förslaget från medlemmarna på mötet var att erbjuda denna möjlighet individuellt. Vi kommer
specificera detta på kommande räkning för VT-2020.

Familjeengagemang
Under 2020 kommer vi att introducera en ny policy för familjeengagemang. Denna kommer
under december månad att finnas tillgänglig på hemsidan. Föräldraengagemang är en
förutsättning för klubbens verksamhet. Kortfattat handlar det om förhållande till klubbinsatser,
samt deltagande som funktionär.
Vi vill avsluta med att passa på att tacka för det rekordstora intresset för att bli funktionär på
senaste funktionärsutbildningen!
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