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TACK!
STORT TACK TILL ALLA FÖRETAG OCH PRIVATPERSONER SOM VALDE ATT SPONSRA
ESK OCH BARNCANCERFONDEN UNDER SWIM OF HOPE 2016
ERAT BIDRAG GJORDE ATT VI KOM UPP I 82 882 kr
VARAV HÄLFTEN GICK TILL BARNCANCERFONDEN
TOTALT DELTOG 80 SIMMARE OCH SIMHOPPARE OCH
TOTALT SIMMADES DET 196 050 METER UNDER EN TIMME.
EXTRA VARMT TACK TILL FÖLJANDE FÖRETAG SOM SPONSRADE MED 2 000 KR ELLER MER

PML-Service AB
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INLEDNING OCH SAMMANFATTNING AV ORDFÖRANDEN
Innehåll. Verksamhetsberättelsen tar upp innehåll, genomförande och resultat av den simundervisning,
simträning, simhopp, tävling och arrangemang som Eskilstuna Simklubb (ESK) genomfört 2016.
Utgångspunkter och förutsättningar är vår verksamhetsidé och mål, organisation, resurser i form av
ekonomi, tillgänglighet i simanläggningar och samarbete med partners och sponsorer. Se även
www.eskilstunasimklubb.se.
Svensk Simidrott. Simidrott är en av de största och mest framgångsrika
idrotterna i Sverige och har under senaste året uppmärksammats än
mer genom bl.a. framgångar på VM och OS. Den består av idrotterna
Simning, Simhopp, Vattenpolo, Konstsim och Öppet Vatten och är
organiserad i Svenska Simförbundet (SSF) med totalt 120 000 medlemmar i över 300 föreningar. Simning är en av få idrotter och
motionsformer som kan utövas hela livet och ge glädje och hälsa. Mer
än en miljon svenskar simmar regelbundet. Totalt görs det över 30
miljoner besök i simanläggningar runt om i Sverige varje år.
Eskilstuna Simklubb (ESK). Vi bedriver simskola, simträning och tävlingsverksamhet för barn, ungdom och
vuxna. I ökande skala även simhopp för barn och ungdomar, Öppet vatten och Masters. Sedan 2016 har vi
även påbörjat livräddning som tränings- och tävlingsform. Vår verksamhet bygger på SSF:s utvecklingsmodell i
8 steg – Simlinjen – från 0 år till hela livet. Det är en kunskapsplattform baserad på internationell och nationell
idrottsforskning och praktisk erfarenhet. Vår styrka är vår breddsatsning på simkunnighet och simidrott som
ska vara tillgänglig och välkomnande för alla med olika mål och ambitionsnivå. Under 2016 har vi nu uppnått
en betydande utveckling av många av unga simmares nivå till att även intensifiera kommande års elitsatsning.
Medlemmar. Medlemsantalet har ökat varje år och är nu uppe i 1 252 (ökning med 200 under de senaste två
åren) varav ca 90 procent har varit aktiva i olika grupper och 10 procent har bestått av styrelse, funktionärer,
tränare och stödmedlemmar, jämnt fördelat mellan pojkar/män respektive flickor/kvinnor. Ca 70 procent av
alla medlemmar är 12 år och yngre. Vi hade under flera år i det gamla Vattenpalatset en konstant kö på ca 400
barn och ungdomar på grund av bristande bassängtid. Under hösten 2016 har kön minskat, och är knappt 300.
Tillgänglighet till bassänger och utbildning av simlärare och tränare begränsar vår tillväxt. På sikt behövs även
mer bassängtid i såväl små som stora bassänger.
Organisation och ekonomi. Vi har en god organisation, en engagerad och stark styrelse och en balanserad
ekonomi för de tre senaste åren som helhet inklusive vår budget för 2017. Under året har vi effektiviserat vår
organisation genom en tydligare ansvarsfördelning mellan våra anställda och relationen till styrelsen. Våra
drygt 50 tränare fungerar mycket bra tillsammans med våra simidrottare och deltar i externa och interna
utbildningsinsatser. Under 2016 har vi ökat vår personal och projektanställt en kvalificerad Mentor och
rådgivare till våra tränare med mångårig erfarenhet av svenska landslag och andra internationella tränar- och
mentorsuppdrag för stöd och utbildning. Samarbetet fungerar bra med våra närmaste partners på nationell
och regional nivå som Svenska Simförbundet och Mellansvenska Simförbundet, Södermanlands Idrottsförbund
och SISU Idrottsutbildarna, Eskilstuna Idrottsföreningars Samorganisation och Eskilstuna Kommun.
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Sponsorer. Vi har utvecklat vårt samarbete med våra huvudsponsorer, framförallt Sparbanken Rekarne.
Samarbetet har även fungerarat bra med våra övriga huvudsponsorer ICA Maxi, Mix Megapol och Volvo CE. På
tre år har våra sponsorintäkter ökat mycket kraftigt och dessutom med långsiktiga åtaganden från båda parter.
Ett stort antal ytterligare samarbeten och sponsorstöd fortsätter, bl.a. inom ramen för vårt samhällsansvar
med Barncancerfonden för Swim of Hope och Världens Barn.
Simkunnighet. Vid sidan av vår egen simskola med ca 500 barn, inklusive vår Sommarsimskola, har vi under
hösten 2016 tillsammans med Barn- och Utbildningsförvaltningen tagit ett delansvar på 15 procent (ca 100
barn av totalt ca 1 200) för det i årskurs 3 obligatoriska ”Skolsimmet”. Vi har därutöver också simundervisning i
så kallade Resursgrupper i grundskolans högstadium (ca 200 elever). Från hösten 2017 beräknas
simundervisningen i skolans regi öka både vad gäller fler åldersgrupper både lägre än årskurs 3 och i
mellanstadiet för att öka simkunnigheten i Eskilstuna. För närvarande finns många barn och ungdomar som
kommer från andra länder utan någon vattenvana, och som ingår i simundervisningen, vilket ställer nya krav.
Tävlingsresultat och träning. Vår målsättning har varit att på riksnivå fr.o.m. 2016 ha lagkappslag i alla grenar
och klasser, topp 20 som klubb på SM/JSM/SUM-SIM och på distriktsnivå 2:a bästa klubb räknat på topp 5placeringar i Vårsimiaden Final, SUM-SIM Region och DM/JDM. På distriktsnivå når vi målen men vi har en bit
fram på riksnivå. För 2016 placerade sig ESK på 44:e plats av de totalt 113 simföreningar som tar poäng, i
Sverige i Svenska Simförbundets ranking. Det är en förbättring med 19 placeringar från 2015. Några av
svårigheterna att kunna nå våra mål är att vi först under hösten 2016 i och med Munktellbadet fått tillgång till
den mängd träningstid som rekommenderas av SSF, samt att våra simmare också är relativt unga och behöver
några år till med fortsatt träning och utveckling. Ett flertal träningsläger, både i och utanför Sverige, har
genomförts för våra tävlingsgrupper inklusive det populära upptaktslägret i Vilsta.
Egna arrangemang. Vi har i år framgångsrikt arrangerat följande inbjudnings- och distriktstävlingar - Mix
Megapol Simcup, UGP2 med ICA Maxi Simcup, UGP3, Sum-Sim Regionfinal, Sparbanken Rekarne Simcup och
Utmanarna 1-3. Intresset är stort för att komma till Eskilstuna och tävla, vilket är glädjande. Över 8 000 starter
har genomförts i våra egna tävlingar av drygt 1 800 tävlande inklusive Å-doppet i Öppet vatten med 80
deltagare och i tävlingar i Simhopp med 82. Totalt slogs under året 20 st Eskilstunarekord, 67 Klubbrekord och
126 st Åldersklassrekord. Vi har totalt haft 13 simmare med på Sum-Sim/JSM/SM både individuellt och i lag. De
främsta insatserna svarade Jennie Isaksen för med silver och brons i Sum-Sim och Walda Jonsson med silver i
USM i Öppet vatten.
Planering för SM-tävlingar. Vårt redan idag stora utbud av tävlingsarrangemang kan nu utökas även med
SM-tävlingar på riksnivå och på sikt internationella tävlingar. För 2017 har vi fått förtroendet från Svenska
Simförbundet att arrangera tre rikstävlingar, Masters SM, Sum-Sim Riks (Ungdoms SM) och Riksfinalen i
Simhopp för ungdomar med totalt ca 1 000 deltagare. Planeringsarbetet har påbörjats under hösten 2016.
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Tre spännande år som ordförande. Efter tre år som ordförande har jag avböjt nominering från 2017. Det har
varit en arbetsam och intressant tid att arbeta för utveckling av simkunnighet och simidrott inom ramen för
Eskilstuna Simklubb. Vi har idag en mycket bra simidrottsförening för barn, ungdomar och vuxna i Eskilstuna
med olika förutsättningar och behov.
En viktig och stor insats har varit aktivt deltagande och
påverkan i projekteringen, byggandet och starten av
Munktellbadet, som blivit en av Sveriges bästa simhallar för simidrott och med mycket hög miljöstatus.
Ytterligare en utmaning har varit att få en bättre och
ökad dialog och förståelse med tidigare Vattenpalatsets och numera Munktellbadets ledning och
personal samt i övrigt Eskilstuna kommuns andra
relevanta enheter och ansvariga personer. Idag har vi
ett bättre ”samtalsklimat” och kommunikation genom
återkommande ”livemöten”. Som alltid gäller det att
nå konstruktiva lösningar, kompromisser och
perspektivförståelse från flera intressenter.
Vi har genom våra initiativ om ökad simkunnighet i Eskilstuna fått in ett nytt tänkande och nya metoder i
samarbete med Barn- och Utbildningsförvaltningen för att utöka och förändra kommande års simundervisning
i grundskolan.
Med vår huvudsponsor Sparbanken Rekarne och Sparbanksstiftelsen Rekarne har vi ett mycket bra samarbete.
Det innefattar inte bara värdefull sponsring, som har möjliggjort en stor positiv skillnad i vår verksamhet utan
också ett viktigt samtalsstöd med återkommande dialog om inriktning och prioriteringar.
Jag vill varmt tacka alla simmare, ledare, funktionärer, anställda, styrelse, föräldrar, samarbetsparters och
sponsorer för ett mycket bra och meningsfullt samarbete under 2016 – och totalt under mina tre år – som
ordförande i föreningen, och önska ESK stort lycka till i fortsättningen med att göra Eskilstuna till en simstad i
bästa bemärkelse i Sverige.
/Sten Ekman, Ordförande 2014-2016
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VERKSAMHETSIDÉ & VERKSAMHETSPLAN
Vår styrka är vår breddsatsning som vi är väldigt stolta över. Till oss kan alla som är intresserade av simidrott
känna sig välkomna. Vi ska även vara en förening för de som vill nå sin absoluta potential och som siktar högt.
Att vi värnar om våra medlemmar i större utsträckning än som rena idrottare är en självklarhet. Alla ska kunna
se tillbaka på sin tid i ESK som en positiv del av sitt liv – oavsett vilken nivå eller hur länge som man som varit
medlem. Att fler i kommunen ska bli simkunniga jobbar vi dagligen för.
Verksamhetsidé


Vi vill bedriva och utveckla simidrott för alla, oavsett mål och ambitionsnivå



Vi utvecklar våra medlemmar fysiskt, mentalt och socialt



Vi ökar simkunnigheten i Eskilstuna kommun

Värderingar
Energy
Spirit
Knowledge

Vi strävar efter att alla i ESK, oavsett position, går in med ett stort intresse och
engagemang.
Alla i ESK är viktiga kulturbärare, det vill säga att hela tiden vårda lagandan och dra
åt samma håll sätter vi ett stort värde på.
Att tränare, föräldrar och aktiva är utbildade och har rätt kunskap för att på bästa
sätt driva ESK framåt är högt prioriterat och en viktig grundpelare i vår verksamhet.

Hur vi ska leva upp till våra värderingar finns utformat i våra policys som vi dagsläget har för; Aktiva, Ledare,
Föräldrar till aktiva, Tävling, Trafik, Droger och Doping.
Vision och Verksamhetsplan för 2014-2016


Vi ska vara en av Eskilstunas mest attraktiva föreningar



Vi ska vara en av Sveriges största simföreningar



Vi ska delta och synas på nationella och internationella mästerskap

Arbetet med vår verksamhetsutveckling är i en kontinuerlig process i förhållande till de förändringar som sker i
vår omvärld, och i relation till de förutsättningar som finns och den utveckling som vi kan skapa. Den är utformad för perioden 2014 – 2016 och består av Vision, Mål, och Strategier för måluppfyllelse. Några viktiga mål
gäller antalet medlemmar, utbildning av ledare, mästerkapsdeltagande, organisation, värdegrund, varumärke,
policy, sponsring och vår roll i utformningen av Munktellbadet. Nedan beskrivs kort vår vision, mål och
måluppfyllelse. En ny Verksamhetsplan kommer att arbetas fram under 2017 i samråd mellan styrelse,
anställda och medlemmar. Då även Svenska Simförbundet kommer att ta fram en långsiktig verksamhetsplan
under våren 2017 för 2018-2025 så avser vi att följa upp det arbetet och finna synergier med anpassning till
vår verksamhet.
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MÅLSÄTTNINGAR & MÅLUPPFYLLELSE
Nedan presenteras våra målsättningar, uppsatta utifrån vår vision, och måluppfyllelsen. Här finns även en del
tankar och planer för 2017 och framåt.
Aktiva
Målsättning:
Måluppfyllelse:

Behålla minst 90 % av våra aktiva i tävlingsgrupperna och minst 80 % i simskolan.
Medlemsbehållningen är mycket god och ligger strax över våra mål.

Utbildning och rekrytering
Målsättning:
Alla ledare ska vara utbildade på den nivå som de leder.
Måluppfyllelse:
Utbildning sker kontinuerligt och har under hösten 2016 utökats genom fler
tillfällen för utbildning och genom projektanställningen av en kvalificerad mentor.
En ”Eskilstuna-modell” för simträning och tävling har utarbetats och kommer att
vidareutvecklas tillsammans med tränare, simmare och styrelse under 2017.
Medlemsantal
Målsättning:
Måluppfyllelse:

Bibehålla medlemsantalet på över 1 000 st och närma oss 200 licensierade aktiva.
Vi har ökat vårt medlemsantal till 1 252 st och antalet licensierade till 186 st.

Träningsgrupper i simhopp och vattenpolo
Målsättning:
Vi ska ha träningsgrupper i simhopp och vattenpolo (2014-2015).
Måluppfyllelse:
Vi har idag tre träningsgrupper i simhopp med totalt 32 aktiva och sex tränare.
Ingen ren träningsgrupp i Vattenpolo för tillfället men i simidrottsskolan ingår
Vattenpoloträning.
Mästerskapsdeltagande
Målsättning:
Lagkappslag i alla grenar/klasser samt topp 20 som klubb på SM/JSM/SUM-SIM
på riksnivå, och på distriktsnivå 2:a bästa klubb räknat på topp 5 placeringar i
Vårsimiaden Final, SUM-SIM Region och DM/JDM.
Måluppfyllelse:
På distriktsnivå håller vi oss väl framme men har en bit fram till målen på riksnivå.
För 2016 placerar sig ESK på 44:e plats av de totalt 113 simföreningar, som tar
poäng, i Sverige i SSF:s ranking. Det är 19 placeringar högre upp än 2015.
Organisation och styrelsearbete
Målsättning:
Effektivisera och utveckla vår organisation samt vårt styrelsearbete.
Måluppfyllelse:
Vår styrelse är aktiv i vår verksamhet och har ett högt deltagande på alla möten
liksom i våra arbetsgrupper, bl.a. arbetsgruppen för Eskilstuna-modellen och för
Masters SM. Under året har vi effektiviserat vår organisation genom en tydligare
ansvarsfördelning mellan våra anställda och relationen till styrelsen.
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Värdegrund, varumärke och policy
Målsättning:
Utveckla kvalitén i dessa frågor genom att kontinuerligt uppmärksamma
värderingar, vår kultur och policy i alla sammanhang.
Måluppfyllelse:
Den översyn och uppdatering som gjordes 2015 gäller fortfarande och tillämpas
vid träningar, tävlingar och läger och i andra sammanhang mellan aktiva, ledare
och föräldrar.
Samarbetspartners och sponsorer
Målsättning:
Vårda och stärka samarbetet med alla våra huvudsponsorer som sedan 2015
gjort stor skillnad på flera områden för våra medlemmar. Kontinuerligt försöka
knyta an fler sponsorer till verksamheten.
Måluppfyllelse:
Vi har förlängt samarbetet med tre av våra fyra huvudsponsorer; Sparbanken
Rekarne, ICA Maxi och Volvo CE. Vi har även behållit det antal företag som
sponsrar oss i mindre utsträckning och är även fortsättningsvis ambassadörer för
Eskilstuna-El genom Eskilstuna Energi & Miljö. Sponsringen kring Swim of Hope
var även under 2016 god.
Munktellbadet
Målsättning:
Måluppfyllelse:

Vi ska vara drivande i utformningen av Munktellbadet.
Vi har varit fortsatt aktiva under 2016 i utformandet och implementeringen av
Munktellbadet. Samarbetet har fördjupats och förbättrats med Munktellbadets
ledning och personal genom återkommande arbets- och avstämningsmöten med
våra anställda och ordförande. Fortfarande återstår en del problem att finna
lösningar för, med bl.a. tillräckliga resurser för omklädning för våra träningstider
och interna tävlingar.
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ORGANISATION
Vår organisation utgår från våra stadgar med ett årsmöte där styrelse och valberedning väljs. Kommittéer och
arbetsgrupper bildas efter de aktuella behov som finns.
Styrelse
Ordförande:
Vice ordförande:
Kassör:
Sekreterare:

Sten Ekman
Michael Just
Christian Brand
Carin Ahnlund

Revisorer
Auktoriserad revisor
Lekmannarevisor
Suppleant

Andreas Mathiasen
Ann Bergström Puhakka
Kristina Halvdansson

Externa uppdrag
Christian Brand
Michael Just
Måns Stomvall
Erika Meeker

Ledamot i EIS Handikappkommitté och i Eskilstuna Föreningsbingo AB
MSSF Tävlingskommitté
MSSF Simkommitté
MSSF Utbildare

Ledamot:
Suppleant:
Suppleant:

Stefan Pettersson
Kristina Pettersson
Lena Brattberg Norman

Valberedning
Johan Brorsson
Bob Burridge
Stefan Jansson
Anna Witt

Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Sammanträden
Under året har styrelsen haft 1 årsmöte, 1 konstituerande möte, 8 ordinarie möten. Styrelsemedlemmar
deltog även på MSSF årsmöte. Den anställda personalen deltar vid behov vid styrelsemöten. En kanslirapport
utarbetas av personalen tillsammans till varje styrelsemöte. Ett personalmöte genomförs också veckan före
varje styrelsemöte för att fånga upp aktuella händelser och förbereda nya aktiviteter och för beslut i styrelsen.
Se en kort presentation av styrelsen i bilaga 3. Se även i figur nedan hur vår organisation schematiskt ser ut.
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EKONOMI
Klubbens ekonomi under 2017 fortsatte i sin helhet enligt planering, d.v.s. att vi har använt oss av ackumulerat
överskott från tidigare år för att fortsätta bedriva vår befintliga verksamhet i än större utsträckning. Vi
bibehåller relativt låga medlems- och terminsavgifter och fortsätter subventionera deltagaravgifter för externa
tävlingar och läger, samt har påbörjat ett nytt verksamhetsområde i form av skolsim för åk. 3.
Intäkterna ökade till 4 290 tkr, inklusive offentligrättsliga bidrag på 618 tkr (4 137 tkr för 2015). Kostnaderna
ökade till 4 657 tkr (4 003 tkr för 2015).
Styrelsen föreslår att verksamhetens resultat efter avskrivningar och ränta på -410 tkr disponeras genom
utnyttjande av tidigare års ändamålbestämda medel med 319 tkr och i år föreslås en avsättning till
ändamålbestämda medel med 63 tkr och -154 tkr balanseras till nästa år. Se vidare i vårt Årsbokslut 2016 i
bilaga 4.
Årets resultat grundar sig i flytten till Munktellbadet i maj 2016 samt starten av skolsim under höstterminen
krävde ett större investeringsbehov i flera avseenden (t.ex. säkerhet på personalsidan, träningsutrustning,
extern träning under period utan bassängtid i Eskilstuna, tävlingsutrustning, inventarier inkl. datautrustning).
P.g.a. begränsad tillgång till undervisningsbassängerna har vi inte lyckats ta in så många barn som önskat från
kön. Vi har fortsatt att subventionera tävlingsgrupper på samma nivå som tidigare år, dvs. låga terminsavgifter,
deltagaravgifter till externa tävlingar, bussresor, ökad representation på mästerskapstävlingar.
I vårt budgetförslag för 2017 ser vi en fortsatt stabilitet av såväl intäkter (främst från inbjudningstävlingar och
mästerskapsarrangemang, simskoleverksamhet och sponsring) som kostnader (personal, tränare, tävlingar och
läger) samt en planerad ökning av klubbens eget kapital som långsiktig säkerhet. Se vidare i vår Budget 2017 i
bilaga 5.
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SPONSORVERKSAMHET
Målet med vår sponsorverksamhet för 2016 har varit i första hand att behålla och förstärka samarbetet med
de partners vi redan har. Syftet är att vi tillsammans långsiktigt skapar vinn-vinn möjligheter. Sponsringens
insats måste alltid balanseras av motprestationer från oss som idrottsförening. Detta bygger på individuella
avtal med respektive partner/sponsor och en återkommande dialog om måluppfyllelse och värdeskapande.
Genom ökade sponsorinsatser får vi möjlighet att hålla nere terminsavgifterna inom träningsverksamheten,
öka subventionering av ytterligare kostnader för tränings-, bredd-, uppstarts-, och mästerskapsläger samt för
deltagaravgifter för externa tävlingar och för ytterligare kostnader för externa träningsaktiviteter; Sponsring av
omklädningsrum vid våra inbjudningstävlingar; Säkrare resor till tävlingar genom gemensam buss har kunnat
genomföras. Större satsningar på utbildning av fler funktionärer och tränare har också kunnat göras.
Vi ökade våra sponsorintäkter väsentligt 2015 och har behållit samma nivå 2016 främst genom vår
huvudsponsor Sparbanken Rekarne och Sparbanksstiftelsen Rekarne. Och även tillsammans med våra andra
större sponsorer ICA Maxi, Volvo Construction Equipment och MIX-Megapol. Ett flertal sponsorer (företag och
privatpersoner) medverkade också med mindre ekonomiska insatser och/eller med priser och dylikt.
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SAMARBETSPARTNERS
Svenska Simförbundet och Mellansvenska Simförbundet
Genom SSF och MSSF erbjuds vi många och bra utbildningar samt
föreläsningar. Båda dessa partners ger oss en bra inblick och information
om utvecklingen i stort inom simidrott regionalt, nationellt och
internationellt.
Sörmlandsidrotten
Vår främsta samarbetspartner när det kommer till föreningsutveckling
och utbildning är Sörmlandsidrotten och SISU Idrottsutbildarna. Därifrån
får vi den stöttning som vi behöver med allt från fystester och
och administration.

Landslagsimmaren Michelle Coleman
träning
till föreningslära
tillsammans
med ESK-simmare
under
Simma-Sverigedagen som anordnades av
SSF och Simma-Sverige 29/10.

Eskilstuna Idrottsföreningars Samorganisation (EIS)
Det främsta samarbetet som pågår med EIS är genom det lokala
föreningslotteriet Hemmavinsten dit 35 föreningar i Eskilstuna har anslutit sig.
Totalt har föreningarna dragit in över 1 miljon kronor tack vare lotteriet.

Specialpedagogiska skolmyndigheten
Tillsammans med Specialpedagogiska skolmyndigheten arrangerade vi en idrottshelg för blinda och synsvaga
barn och ungdomar från hela Sverige.
Eskilstuna Kommun
Våra partners när det gäller kommunen har varit Eskilstuna Kommunföretag, Kultur- och Fritidsförvaltningen
(gällande frågor om Vattenpalatset och Munktellbadet). Under året har vi också fortsatt samarbetet med Barnoch Utbildningsförvaltningen gällande simundervisning för högstadieelever och fört bra diskussioner kring ett
delövertagande av skolsimsimsundervisningen för åk 3 och resursgrupper på högstadiet i Eskilstuna from
hösten 2016.

SAMHÄLLSANSVAR OCH STÄLLNINGSTAGANDEN
Swim of Hope – Simma för livet!
Under hösten genomförde Barncancerfonden och SSF för tredje året Swim of Hope
för att samla in pengar genom så kallad sponsorsimning. Simmarna och
simhopparna i ESK drog in totalt 82 882 kr varav hälften gick till Barncancerfonden
och blev därmed sjätte bästa förening i landet.
Spring Pride
För andra gången visade vi vårt ställningstagande i Pridefestivalen för alla människors lika värde. Spring Pride
arrangerades för tionde gången i Eskilstuna.
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PERSONAL
Tillsvidare anställda
Personalstyrkan utökades under året med två anställda, Lina Rosvall som sedan 10 år varit tränare i klubben
och även på senare år jobbat med ekonomin erbjöds anställning samt Caroline Jonsson som tidigare varit
verksam i Bålsta Simsällskap anställdes till vår simskoleverksamhet.

Erika Meeker
Simskola
Skolsamverkan
Simhopp
Arrangemang

Caroline Jonsson
Simskola
Skolsamverkan
Livräddning

Lina Rosvall
A-gruppen
Ekonomi
Administration

Christoffer Andersson
Teknikgrupper
Masters
Arrangemang
Idrottsprofil

Måns Stomvall
Elit-gruppen
Tävlingsgrupper
Fystränare
Funktionsnedsatta

Gemensamt för våra anställda är att de arbetar med ett flertal arbetsuppgifter tillsammans förutom där de
mer specifikt fokuserar på sina specialansvarsområden. Här ingår administration av över tusen aktiva simidrottare och deras föräldrar, bidragsansökningar och redovisningar, ekonomisk uppföljning, utbildning och
information till våra 50 tränare och funktionärer, arrangemang av träningar, tävlingar, träningsläger, kontakter
med andra föreningar och samarbetspartners. En stor del av samtligas arbete är som aktiva tränare för olika
grupper i verksamheten. Det varierar mellan dem hur stor denna andel är, men ligger på ca 50/50% mellan
aktivt tränaruppdrag respektive administration/utveckling av deras totala arbetstid.
Tränare
Under året har över 50 tränare funnits med i vår organisation. Flera utbildningar och tränarträffar har
arrangerats och det råder en bra sammanhållning i simhallen bland våra ledare. Det är glädjande att många
ungdomar väljer att fortsätta som tränare när de slutar som aktiva. Extra kul är det att ungdomar utifrån söker
sig till oss för att få utbilda sig hos oss för att få jobba med barn och ungdomar. Då många av våra simmande
barn och ungdomar i vår verksamhet är nysvenskar ofta från mellanöstern så har vi även involverat flera
tränare som kommer från bl.a. Syrien. Det är en stor fördel då de även talar de inhemska språk som barnen
och ungdomarna som ännu inte kan svenska fullt ut. Även inom skolsimsundervisningen (årskurs 3 och
resursgrupper) fungerar dessa nya tränare på ett utmärkt sätt.
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Mentor till våra tränare
I september projektanställdes Thomas Jansson på deltid i
ESK som mentor och coach för våra tränare. Thomas har
varit en ledande person i utvecklingen av svensk simidrott
på elitnivå de senaste 20 åren, bl.a. som klubbtränare på
elitnivå i Sverige och Danmark, och som förbundskapten för
svenska landslaget.
Tillsammans med tränare, simmare och styrelse handlar det
om att ta fram och implementera en fördjupad och bredare
kunskap om simträning och tävling. Här ingår analyser av
simteknikutveckling, utbildning av tränare, coachning,
handlingsplaner och nya koncept för teknikträning och
tävlingsverksamhet för att på sikt få fram en elit på riksnivå.
Bärande idéer är individualisering, delmål, delaktighet och personligt ledarskap hos simmare i sin utveckling
med stöd av sina tränare. Utvärdering och uppföljning sker kontinuerligt. Ett resultat är ett första koncept för
träning och tävling ”Eskilstunamodellen”, som kommer att implementeras 2017.

FÖRÄLDRARENGAGEMANG
Att ESK:s, liksom andra föreningars, ideella tävlingsverksamhet fungerar beror givetvis på en bra organisation
och duktiga ledare, men också på ett stort föräldraengagemang. Föräldraengagemanget är en kritisk
förutsättning för klubbens överlevnad. Det är mycket som behövs för en fungerande tävlingsverksamhet och
utan denna hjälp tillsammans av alla föräldrar så fungerar inte klubben.
Det är många föräldrar i ESK som frivilligt redan lägger ner mycket tid och engagemang på att ungdomarna ska
få en meningsfull fritid. Som föräldrar har man en viktig roll i klubben att bidra med engagemang och insatser
vid bl.a. tävlingar. Med detta bidrag blir förälder en viktig resurs för klubben med jämnare fördelning av
insatser mellan föräldrar, och får också en ökad förståelse för simning i allmänhet och för föreningens
verksamhet i synnerhet.
Det är viktigt med alla föräldrars engagemang i klubben vilket skapar förutsättningar för en fortsättningsvis
framgångsrik verksamhet och stabil ekonomi. Vid våra egna arrangemang görs det av föräldrar till simmare
från Teknik till Elit samt simhoppare som bidrar med ideella insatser genom att ställa upp som funktionärer.
För att ESK ska kunna arrangera en bra simtävling i Munktellbadet, oavsett om det är Utmanarna för våra
yngre simmare eller en riktig ungdomstävling för våra äldre simmare, så behövs ca 40 stycken funktionärer per
tävlingspass.
Tävlingsfunktionärsutbildningen är något vi kallar alla föräldrar till för att vi ska kunna fortsätta arrangera
tävlingar för våra simmare. ESK anordnar regelbundna kurser både på våren och på hösten. Övriga
funktionärsuppgifter innebär att hjälpa till i vår Värdskapskommitté, d.v.s. bemanning av cafeteria, som
entrévärd eller med andra stöduppgifter under och efter tävlingen.
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UTBILDNING & KONFERENS
Kunskapsinhämtning genom utbildning och erfarenhetsutbyten är otroligt viktigt för att hela tiden kunna
utveckla verksamheten, därför kommer detta alltid att vara ett prioriterat område för vår styrelse, ledare och
personal.
Tränarutbildningar
Under året har ledare kontinuerligt skickats på tränarutbildningar, dels inom SSF:s utbildningsstege och dels till
Södermanlandsidrottens gränsöverskridande grundutbildning för ledare - Plattformen. Vi har genomfört flera
internutbildningar för simlärare och tränare, se även tidigare beskrivet.
Funktionärsutbildningar
Precis som under tidigare år har vi genomfört flera funktionärsutbildningar under ledning av Michael Just.
Konferens i Zadar för föreningsanställda
För tredje året i rad arrangerade Sörmlandsidrotten, EIS och Eskilstuna Kommun en resa för föreningsanställda
som styrdes till Kroatien, Zadar, 17-20/9 där Erika Meeker deltog från ESK. Temat för resan var föreningsutveckling och rollen som arbetsgivare/anställd i idrotten. Nytt för i år var att även styrelserepresentanter var
medbjudna på resan samt att fler träffar innan resan hölls.
Tränarmöten & erfarenhetsutbyten
Totalt har ca 15 tränarmöten genomförts under året. Dessa har bland annat innefattat teambuilding,
planering, utvärdering, mål och arbetssätt.
Diskriminering och integration
En utbildningskväll om diskriminering och integration anordnades för våra ledare i samverkan med
diskrimineringsbyrån Humanitas.
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VERKSAMHETSBESKRIVNING
Omfattning
Omfattningen av vår verksamhet ökar på alla plan. Nedan ges en överblick över våra verksamhetsområden.
Verksamhet
Minisim
Simskola
Simträning
Masters
Crawlkurser
Skolsamverkan
Simhopp
Simidrottsskola
Arrangemang
Swimfit

Målgrupp1
B
B/U/V
B/U/V/F
V
V
U
B/U
B/U
B/U/V/F
V

Grupper
2 grupper
22 grupper
12 grupper
1 grupp
5 kurser
9 grupper
2 grupper
1 grupp

Tillfällen
1 gång/vecka
1-2 ggr/vecka
2-10 ggr/vecka
4 ggr/vecka
2 ggr/vecka
1-2 ggr/vecka
2-3 ggr/vecka
2 gång/vecka
12 tävlingar/år
1 gång/vecka

1 grupp

Statistik
Här visas detaljerad statistik utifrån gällande regler för LOK-stöd och för Kommunalt aktivitetsmedlemsbidrag.

Bidragsberättigade sammankomster

VT16
1 264

HT16
1 582

2016
2 846

2015
2 184

2014
1 896

Bidragsberättigade deltagartillfällen3

11 810

13 926

25 736

22 123

20 038

Flickor
Medlemmar 0-3 år
7
Medlemmar 4-6 år
126
Medlemmar 7-12 år
285
Medlemmar 13-16 år
60
Medlemmar 17-20 år
20
Medlemmar 21 år och äldre
140
varav vuxna 21-64 med funktionsnedsättning (3)

Pojkar
7
124
290
50
20
123
(5)

Totalt
14
250
575
110
40
263
(8)

Förändring från 2015
+4
-8
+63
+28
-2
+2
(+1)

614

2016
1 252

2015
1 165

2

Totalt

638

1

2014
1 055

B=barn, U=ungdom, V=vuxna, F=funktionsnedsatta
”En bidragsberättigad sammankomst ska pågå i minst 60 minuter, ledas av minst en ledare utsedd av föreningen och
bestå av minst tre och högst 30 övriga deltagare enligt 6§...”
3
”Deltagarstöd utgår för deltagare som under det kalenderår aktiviteten genomförs fyller lägst 7 år och högst 25 år…”
2
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Nya verksamhetsområden under året
Vi arbetar ständigt med att utveckla befintliga verksamhetsområden samt med att starta upp nya där vi tror
och vet att det finns en efterfrågan, stor som liten. Nedan listar vi uppstartade verksamheter under året.
Skolsim – årskurs 3 i simundervisning
Vid sidan av vår egen simskola med ca 500 barn från 3 till 8 år inklusive vår Sommarsimskola har vi under
hösten 2016 tillsammans med Barn- och Utbildningsförvaltningen tagit ett delansvar på 15 % (ca 100 barn av
totalt ca 1 200 under hösten 2016) för det i årskurs 3 så kallade obligatoriska ”skolsimmet”. De tre skolor och
årskurs-3 klasser som ESK tagit ansvar för under läsåret 2016/17 är skolor där simkunnigheten är lägst.
Nedan kan man se resultaten från vår insats med en av Eskilstunas grundskolors tre klasser (75 elever) under
hösten 2016 jämfört med den simundervisning som tidigare Vattenpalatset för läsåret 2015/16 genomförde i
motsvarande skola och klasser.

Simma 10 meter
Simma 25 meter
Simma 200 meter

Hösten 2016 (ESK)
93%
57%
38%

Hösten 2015/våren 2016 (Vattenpalatset)
55%
38%
26%

Totalt ligger simkunnigheten för att klara 200m i åk 3 under hösten 2016 på ca 83 % vilket är en glädjande
ökning och betyder att en stor del barn lär sig simma men också att det är många som inte lyckas lära sig det
under årskurs 3.
Vi kan preliminärt konstatera att vi lyckats relativt bra, då en stor del av de elever som vi haft simundervisning
med kommer från andra länder med liten eller oftast ingen vattenvana alls. Ytterligare en preliminär slutsats är
att många elever dessutom har svårt att orka 200m, även om simtekniken är bra. De behöver således simma
mera och göra det återkommande under hela grundskolan.
Simkunnighet är en socioekonomisk fråga i kommunen. De olika skolorna uppvisar mycket olika resultat – från
20 till 95 och nästan 100 % i vissa skolor. Fortsatta analyser kommer att göras efter vårterminen 2017. Från
hösten 2017 planeras preliminärt simundervisningen i skolans regi öka de närmaste åren både vad gäller fler
åldersgrupper lägre än årskurs 3 och i mellanstadiet för att öka simkunnigheten i Eskilstuna.
Den metodik som tidigare Vattenpalatset och nuvarande Munktellbadet använder jämfört med den metodik
som vi i ESK använder så skiljer sig på vissa punkter. Några skillnader är att ESK tillämpar Svenska Simförbundets ”simlinje” och Munktellbadet Svenska Livräddningssällskapets ”modell”. ESK prioriterar att tidigt
kunna få vattenvana och doppa huvudet, flyta och börja med crawl och ryggsim medan Munktellbadet
fokuserar mer på bröstsim från början. Många likheter finns också mellan de två modellerna, med målet att
lära barn att simma.
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Livräddning
I september startades en ny grupp i samarbete med Svenska Livräddnings Sällskapet
(Sörmland) för att träna och tävla i livräddning. Sedan hösten har c:a 10 ungdomar valt
att prova på och tränar livräddningsträningen en gång i veckan. Walda Jonsson är
redan förhandsnominerad till EM i höst och kommer att tävla internationellt flera
gånger under våren 2017.
Att träna och tävla i livräddning kan även vara ett alternativ efter en simkarriär, då man kan fortsätta i en
annan form. Man behöver inte ha varit tävlingssimmare för att delta, men man måste kunna simma och vara
minst 13 år.
Man övar på sjukvård för att kunna hantera och hjälpa till vid ett eventuellt tillbud, t.ex. lära sig att prioritera
vid ett tillbud enligt LABC. Det är kunskap som man kan ha nytta av hela livet. Vi tränar också på olika varianter
av vattenräddning med olika hjälpmedel, t.ex. livboj, räddningslina och räddningstorped. Gillar man att tävla
finns stora möjligheter både i bassäng med olika redskap och i havet där man också tävlar i kombinationer av
simning, löpning på stranden och paddlar skiften (en slags kajak) eller bräda.
Simidrottsskola
Fr.o.m. höstterminen erbjuder vi simkunniga barn mellan 9-12 år simidrottskola där de aktiva utövar tre
simidrotter – simning, simhopp och vattenpolo. Över 30 barn har varit aktiva i den gruppen och vi förväntar
oss en ökning då det finns många barn som gillar vattenaktivitet i mer avslappnade och varierande former än i
de mer renodlade disciplinerna. Det känns bra att vi kan erbjuda även den här målgruppen bra och rolig fysisk
aktivitet med målsättning om utvecklingsstadium 8 - simning hela livet.

20
Eskilstuna Simklubb
Verksamhetsberättelse 2016

3

A
B2

B1
C
D

TEKNIK

SIMHOPP

TEKNIKGRUPPER

4

MASTERS

LIVRÄDDNING

5

ELIT

UNGDOMS
MASTERS

6

TÄVLINGSGRUPPER

Organisationsschema
Nedan ges en översiktsbild över vår organisation kopplad till SSF:s utvecklingstrappa Simlinjen som vi jobbar
efter. Simlinjen består av åtta utvecklingsstadier med fokus på att hjälpa individen så långt som möjligt, både
ur ett hälso- och elitperspektiv. På utvecklingsnivå 7, där den aktiva satsar på minst halvtid, är vi inte än.

8

SIMIDROTTSSKOLA
HAJEN

2

SIMSKOLA

FISKEN

Vuxensimskola
Ungdomssimskola
Vuxencrawlkurser

PINGVINEN
SKÖLDPADDAN

SIMLINJEN - UTVECKLINGSTADIER
1.
2.

BADDAREN
1

MINISIM
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vattenvana och aktiv start
Lekfull siminlärning och
rörelseglädje
Teknikträning och fysisk aktivitet
Lära sig simträning
Träna och tävla
Träna för att prestera
Träna för att nå full potential/vinna
Simma hela livet

ARRANGEMANG
Vi har arrangerat ett flertal tävlingar under året och som det går att utläsa nedan, är intresset stort för att
komma till Eskilstuna och tävla, vilket är glädjande.
Tävlingstyp

Klubbar

Deltagare4

Starter

Mix Megapol Simcup
1-2/10
UGP2 och ICA Maxi Simcup 12-13/3
UGP3
4-5/6
Sum-Sim Region
12-13/11
Sparbanken Rekarne Simcup 10-11/12

Inbjudnings
Distrikt/inbjudnings
Distrikt
Distrikt
Inbjudnings

11
16
24
26
12

198
237
338
304
194

966
1 394
2 054
1 529
1 133

Utmanarna 1
Utmanarna 2
Utmanarna 3

14/2
22/9
27/10

Intern
Intern
Intern

1
1
1

128
145
132

390
399
406

Å-Doppet
Å-Doppet

13/8
13/8

Öppet Vatten
Swimrun

1
1

44
38

44
38

Avslutningstävling
Deltävling 1/Rikstävling

18/2
4/12

Simhopp
Simhopp

2
5

30
50

-

Tävling

Datum

Munktellbadet riggat för tävling

4

Antal deltagare innan inkomna strykningar
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LÄGER
Träningsläger är ofta det starkaste minnen folk har från sina idrottsbakgrunder, därför är det självklart för oss
att prioritera dessa sammankomster som är så mycket mer än träning – laget svetsas samman och relationen
mellan aktiva och tränare fördjupas. Under året har vi arrangerat/haft deltagare på följande läger:
Träningsläger i Spanien
Under sportlovet åkte B-gruppen på träningsläger
till Torremolinos i södra Spanien. Lägret bjöd på
långbaneträning både inom- och utomhus, och
även ett besök i Malaga stod på programmet.

teambuilding, 5-kamp, triathlon, simträning samt
sociala aktiviteter som bad och brännboll.
Simiadenläger i Enköping
19/3 och 29/10 arrangerade MSSF Simiadenläger i
Enköping där flera simmare och tränare från ESK
deltog. Syftet var att lära känna varandra bättre
över gränserna genom att träna och umgås
tillsammans.

Träningsläger i Turkiet
Samma vecka var A-gruppen på läger i Side,
Turkiet. Högklassigt boende med egen 50mbassäng på hotellområdet bidrog till ett lyckat läger
tillsammans med Karlstad SS:s simmare.

Sum-Sim-läger i Örebro
12-14/2 anordnade MSSF ett Sum-Sim-läger i
Örebro. Utöver flera simträningar besöktes även
Boda Borg och Upplevelsebadet på Gustavsvik.
Från ESK deltog Jennie Isaksen.

Träningsläger i Danmark
25-29/3 åkte C-gruppen på träningsläger till
Hjörringen. Ett uppskattat läger med bra boende
och långbanebassäng med en energifylld grupp.
Surfläger i Norge
21-26/9 blev det en repris av föregående års
uppskattade surfläger i Norge för Elit- och Agruppen. Fyra heldagar med surf och avkoppling
innan simträningen fortsatte på hemmaplan igen.

Elitläger i Eskilstuna
2-4/9 anordnade MSSK ett Elitläger i Eskilstuna.
Från ESK deltog Axel Brorsson, Karl Lindoff, Eldin
Kadic, William Brand och Jennie Isaksen. Med som
tränare från ESK var även Måns Stomvall och Lina
Rosvall.

Upptaktsläger i Vilsta
Höstterminen startades med ett hemmaläger i
Vilsta som pågick 8-10/8 och där simmare från Elit
tom Teknik bjöds in för att få en bra start på
säsongen, både ur socialt och fysiskt perspektiv. 74
simmare deltog och på agendan fanns

Simhoppsläger
Breddläger i Karlskoga 5-9/8 arrangerat av SSF.
Från ESK deltog fem hoppare en ledare. Under
vecka 44 anordnade SSF ett ungdomsläger där ESK
hade två hoppare med.
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IDROTTSPRESTATIONER OCH UPPMÄRKSAMMANDEN
Mästerskapsmedaljer

Jennie Isaksen, 16

Jennie Isaksen, 16

Walda Jonsson, 15

Brons, 200 m fjärilsim, 2,21,56
Sum-Sim Riks, Jönköping

Silver, 400 m medley, 5,14,51
Sum-Sim (50m), Linköping

Silver, 2500 m frisim, 32,11,11
USM, Norrköping

Mästerskapsfinalister
Sum-Sim, Linköping
SM/JSM, Norrköping
SM/JSM Stockholm

Jennie Isaksen, fl 16-17, 200 fjärilsim 2,30,39, 8:a
4x100 medley, William Brand, Eldin Kadic, Karl Lindoff, Axel Brorsson, 4,01,24, 6:a (JSM)
William Brand, B-final, 200 medley, 2,07,27, 14:e plats (SM)
Jennie Isaksen, B-final, 200 fjärilsim, 2,22,10, 13:e plats (SM)
Axel Brorsson, B-final, 100 ryggsim, 57,26, 16:e plats (SM)
Eldin Kadic, 50 bröstsim, 28,89, 7:a (JSM)
4x50 medley, William Brand, Eldin Kadic, Karl Lindoff, Axel Brorsson, 1,43,92, 8:a (JSM)

Rekord

Eskilstuna
Klubb
Åldersklass

2013
1
22
29

Damer
2014
2015
1
0
14
18
50
46

2016
7
36
75

2013
5
22
51

Herrar
2014
2015
6
8
28
29
49
62

2016
13
31
51

2013
6
44
80

Totalt
2014
2015
7
8
42
47
99
108

Mästerskapsplaceringar, klubbpoäng

2013
2014
2015
2016

SM
45
-

25 m
JSM
33
31
24

SUM-SIM
59
42
57
50

50 m
JSM
33
27

SM
-

SUM-SIM
56
60
36
53

Bästa simidrottsklubb i Svenska Simförbundets årliga ranking av ca 130 simföreningar
Poäng
Placering

2013
65
73

2014
48
79

2015
164
63

2016
288
44
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2016
20
67
126

Vandringspris
Tilldelas de simmarna som i respektive klass under året nått högsta poäng sammanlagt i de fem olika simsätten
och som fortfarande är aktiva simmare i klubben. Priserna är ständigt vandrande. För respektive simmares
resultat, se bilaga 1.
Flickor 14 oy Alva Abrahamsson

Pojkar 14 oy Alex Ly

Flickor 15 oä Jennie Isaksen

Pojkar 15 oä William Brand

Uppmärksammanden - Aktiva
Träningsflitspris

Kamratpris

Elit

William Brand

Erik Skogfors

A

Katarina Lindoff

Tilda Wik

B1

Elin Sand

Walda Jonsson

B2

Maja Brattberg

Isabelle Persson

C

Philippa Lindqvist

Emilia Widing

Simhopp 1

Edvin Brattberg

Stella Tidlund

Uppmärksammanden - Ledare
Tilldelas de tränare som visat ett extra stort engagemang under året, för 2016 uppmärksammas:
Jessica Billquist (B2)
Omar Daghstani (Simskola, skolsim, resursgrupper)
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SLUTORD OCH FRAMÅTBLICK
ESK har en mycket väl fungerande verksamhet för ca 1 100 barn och ungdomar i första hand för vår stora
breddverksamhet och i ökande grad även för elit, äldre och masterssimmare. Med det nya Munktellbadets
större möjligheter förväntar vi oss de närmaste åren en successiv ökning av medlemsantalet, ett framgångsrikt
deltagande i nationella tävlingar som SUM-SIM, JSM och SM samt förhoppningsvis på internationell nivå. Vår
organisation skall även fortsättningsvis ses över och effektiviseras. En viktig nyckel och utmaning blir då att
både kunna behålla lovande och talangfulla ungdomar och rekrytera flera samt kvalificerade tränare.
Vi har under året haft en omfattande verksamhet med många tränings- och tävlingsarrangemang på hemmaplan och vi har deltagit i många tävlingar på andra orter. Lägerverksamhet är en viktig aktivitet för glädje,
utveckling, teamträning och ansvar. Stämningen bland våra ledare och aktiva är mycket god, de aktiva är
mycket goda kamrater och stöttar varandra på ett hedrande sätt.
För att finansiera vår verksamhet med läger och tävlingar fordras stora egeninsatser av simmarna och deras
föräldrar, men även stora insatser av klubben. Vår Värdskapskommitté stöttar verksamheten ekonomiskt och
svarar för kaffeservering vilket gör att vi kan hålla en mycket bra service för simmare och publik. Här gör
föräldrar ett stort jobb i ESK. Våra stora inkomstkällor har vid sidan av statliga och kommunala bidrag varit
arrangerandet av våra simtävlingar UGP2 & ICA Maxi Simcup, UGP3, Mix Megapol Simcup, Sum-Sim Region
och Sparbanken Rekarne Simcup. En annan viktig inkomstkälla har varit sommarsimskolan. Vi känner stor
tillfredsställelse i att vi kunna bibehålla och även öka vårt sponsorsamarbete genom nya sponsorer och där vi
ser vinn-vinn möjligheter genom olika åtaganden från båda parter. Vi kommer att fortsätta detta arbete för
att skapa långsiktiga samarbeten för vår utveckling.
När vi blickar framåt, så ser vi stora möjligheter till att utveckla både kvalitet, kvantitet och effektivitet i vår
verksamhet. Vi har nu betydligt ökad bantid i enlighet med SSF:s rekommendationer för olika utvecklingssteg
för simidrott med både 25 m och 50 m bana samt simhopp. Självklart kommer vi att behålla ett fokus på vår
breddverksamhet men också framöver kunna skapa en elitverksamhet. Vår organisation behöver givetvis ses
över vad gäller arbetsformer och effektivitet för att kunna möta fler aktiva medlemmar, nya grupper och nya
aktiviteter. En ny Verksamhetsplan från 2017 kommer att arbetas fram under första delen av året 2017. Ett
flertal aktiviteter är redan inplanerade för 2017 som tävlingar och träningsläger.
Vårt redan idag stora utbud av tävlingsarrangemang kan nu utökas även med SM-tävlingar på riksnivå och på
sikt internationella tävlingar, för 2017 tre rikstävlingar, Masters-SM, SUM-SIM Riks (Ungdoms SM) i simning
och Riksfinalen i Simhopp för Ungdomar. Arbetet har påbörjats under hösten 2016. Här kommer ca 1 000
deltagare totalt i de två SM tävlingarna under två veckohelger att även bo och utnyttja Eskilstuna i form av
hotell, affärer och restauranger med medföljande familjer och vänner under sex dagar.
Vi vill från styrelsen rikta ett stort tack till alla våra simmare, tränare, ledare, funktionärer och föräldrar, vår
egen personal i ESK, personal i Munktellbadet och politiker och tjänstemän i Eskilstuna kommun, våra
sponsorer och samarbetspartners utan vars insatser vi inte skulle kunna bedriva denna omfattande
verksamhet lika effektivt vad gäller kvalitet, kvantitet och kostnadseffektivitet.
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Eskilstuna i mars 2017

_____________________

_____________________

_____________________

Sten Ekman
(Ordförande)

Michael Just
(Vice ordförande)

Christian Brand
(Kassör)

_____________________

_____________________

Carin Ahnlund
(Ledamot)

Stefan Pettersson
(Ledamot)

27
Eskilstuna Simklubb
Verksamhetsberättelse 2016

Bilaga 1. Vandringspris
Eskilstuna Simklubbs vandringspris går till de simmarna som i respektive klass under året nått högsta poäng
sammanlagt i de fem olika simsätten och som fortfarande är aktiva simmare i klubben. Priserna är ständigt
vandrande.
Jennie Isaksen, fl 15 oä, tar sin andra inteckning i vandringspriset på följande resultat under året:
400 frisim
4,30,06
SM/JSM
161105
603 poäng
200 bröstsim 2,47,71
Sum-Sim Riks
161203
565 poäng
200 ryggsim 2,35,77
Sparbanken Rekarne Simcup 161210
448 poäng
200 fjärilsim 2,21,56
Sum-Sim Riks
161203
603 poäng
400 medley 5,14,51
Sum-Sim
160702
621 poäng
Totalt:
2 840 poäng

William Brand, po 15 oä, tar sin andra inteckning i vandringspriset på följande resultat under året:
200 frisim
1,54,28
SM/JSM
161106
657 poäng
200 bröstsim 2,21,39
SM/JSM
161104
618 poäng
50 ryggsim
28,35
SM/JSM
160708
609 poäng
50 fjärilsim 25,76
SM/JSM
160707
660 poäng
200 medley 2,06,45
SM/JSM
161105
651 poäng
Totalt:
3 195 poäng

Alva Abrahamsson, fl 14 oy, tar sin första inteckning i vandringspriset på följande resultat under året:
50 frisim
29,23
Sparbanken Rekarne Simcup 161210
502 poäng
100 bröstsim 1,29,37
Västerås Meet
160409
373 poäng
50 ryggsim
34,77
Sparbanken Rekarne Simcup 161210
402 poäng
50 fjärilsim 34,02
ICA Maxi Simcup
160313
368 poäng
200 medley 2,49,25
Vårsimiaden Försök
160423
373 poäng
Totalt:
2 018 poäng

Alex Ly, po 14 oy, tar sin första inteckning i vandringspriset på följande resultat under året.
100 frisim
1,03,97
Sparbanken Rekarne Simcup 161210
346 poäng
100 bröstsim 1,18,62
Sum-Sim Region
161112
353 poäng
100 ryggsim 1,11,46
Sum-Sim Region
161112
320 poäng
100 fjärilsim 1,11,69
Mix Megapol Simcup
161001
251 poäng
100 medley 1,11,76
Sparbanken Rekarne Simcup 161210
351 poäng
Totalt:
1 621 poäng
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Bilaga 2. Distriktsmästare och mästerskapsdeltagare
Distriktsmästare, seniorer

Distriktsmästare, juniorer

Köping 11-12/6
William Brand 200 medley
200 bröstsim
200 frisim

2,16,00
2,35,84
2,02,34

William Brand 200 medley
200 bröstsim
100 fjärilsim
50 fjärilsim
200 frisim

2,16,00
2,35,84
1,00,12
26,80
2,02,34

Örebro 15-16/10
Eldin Kadic
50 bröstsim
Axel Brorsson 100 ryggsim

29,41
58,77

Eldin Kadic
50 bröstsim
Axel Brorsson 100 ryggsim
William Brand 100 fjärilsim

29,41
58,77
57,30

Sum-Sim
Linköping 29/6-3/7

4x200 frisim
Rebecka Loikala, Jennie Isaksen, Katarina Lindoff, Linnea Fundberg
4x100 medley Sofia Bjälevik, Jennie Isaksen, Rebecka Loikala, Linnea Fundberg
Eldin Kadic
100 bröstsim, 200 medley, 200 bröstsim
Jennie Isaksen 1 500 frisim, 200 fjärilsim, 400 medley, 800 frisim
Frida Gustafsson 100 fjärilsim
Axel Witt
200 bröstsim

Jönköping 2-4/12

Jennie Isaksen 200 fjärilsim, 200 bröstsim, 200 medley, 400 medley
Nora Laine
200 fjärilsim
Rebecka Loikala 200 fjärilsim, 200 ryggsim, 100 fjärilsim, 100 frisim

SM/JSM
Norrköping 6-10/7

William Brand 200 fjärilsim, 200 bröstsim, 400 medley, 50 fjärilsim, 50 bröstsim
100 fjärilsim, 800 frisim, 200 medley
Axel Brorsson 100 bröstsim, 100 ryggsim, 50 fjärilsim, 50 ryggsim, 50 frisim, 200 medley
Eldin Kadic
200 bröstsim, 50 bröstsim, 100 bröstsim
Karl Lindoff
50 fjärilsim, 50 ryggsim, 100 fjärilsim
4 x 200 frisim William Brand, Karl Lindoff, Axel Brorsson, Erik Skogfors
4 x 100 medley William Brand, Eldin Kadic, Karl Lindoff, Axel Brorsson
4 x 100 frisim William Brand, Axel Brorsson, Karl Lindoff, Erik Skogfors
Erik Skogfors 5 000 m, öppet vatten
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SM/JSM (forts.)
Stockholm 4-8/11

Axel Brorsson
Karl Lindoff
Måns Stomvall
Eldin Kadic
William Brand
Jennie Isaksen
4 x 50 medley
4x200 frisim
4x50 frisim
4x100 frisim
4x100 medley
4x200 frisim

100 medley, 200 medley, 100 ryggsim, 100 frisim, 50 ryggsim
50 fjärilsim, 100 fjärilsim, 50 ryggsim
50 fjärilsim
200 bröstsim, 100 bröstsim, 50 bröstsim
200 bröstsim, 200 medley, 200 frisim, 200 fjärilsim, 400 medley
200 fjärilsim, 400 medley
William Brand, Eldin Kadic, Karl Lindoff, Axel Brorsson
Axel Brorsson, Erik Skogfors, Karl Lindoff, William Brand
Axel Brorsson, Erik Skogfors, Karl Lindoff, William Brand
William Brand, Erik Skogfors, Karl Lindoff, Axel Brorsson
Axel Brorsson, Eldin Kadic, Karl Lindoff, William Brand
Rebecka Loikala, Jennie Isaksen, Katarina Lindoff, Linnea Fundberg
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Bilaga 3. Presentation av styrelsemedlemmar
Namn

Kort presentation av civilt arbete, utbildning och koppling till idrott

Sten Ekman
Ordförande

Teknologi doktor/KTH i Innovationsteknik & Ledarskap. Forskare och Universitetslärare tidigare vid Kungl. Tekniska Högskolan och Mälardalens Högskola, där också
prefekt/akademichef. Idrottslärare Gymnastik- och Idrottshögskolan/GIH. Svensk och
nordisk mästare i simning och vattenpolo, svensk mästare i handboll. Tidigare tränare
för barn, ungdom och elit i gymnastik, vattenpolo, handboll och fotboll.

Michael Just
Vice ordförande

Planering av produktion och kvalitet vid Alfa Laval AB (Eskilstuna). Tidigare
ordförande i Tunafors SK Sim. Ledamot i MSSF Tävlingskommitté med tävlingsansvar i
distriktet samt arrangemangsansvarig i ESK. Utbildningsansvar för funktionärer i
distriktet och i ESK. Styrelseledamot från 2010.

Christian Brand
Kassör

Projektledare (Finans) vid LeanDev AB (Stockholm) i Sverige och Kina. Tidigare
CGI -Director Consulting Services (Telekom). Master i Computer Science vid Univ.
Erlangen. Ledamot sedan 2010, kassör sedan 2011. Distriktsfunktionär. Simförälder.

Carin Ahnlund
Ledamot

Avdelningschef på Trafikverket (Eskilstuna). Ansvar för verksamhetsområden såsom
kundtjänst, marknadsanalys och E-förvaltning. Tävlingsfunktionär. Simförälder.

Stefan Pettersson
Ledamot

IT-teamchef, Telia Sverige (Stockholm) med ansvar för IT-lösningar för Telia
Companys nätregister och nätbyggprocesser i Sverige. M Sc Industriell Ekonomi vid
Linköpings Tekniska Högskola. Styrelsesuppleant i ESK 2014-16, styrelseledamot
sedan 2016. Distriktsfunktionär och funktionärsansvarig. Simförälder.

Kristina Pettersson
Suppleant

Socialsekreterare inom Enheten för Ekonomiskt Bistånd (Eskilstuna).
Utreder den enskildes rätt till ekonomiskt bistånd samt planering till
självförsörjning. Kandidatexamen i socialt arbete/Socionomexamen vid
Mälardalens Högskola. Simtränare i ESK.

Lena Brattberg Norman
Suppleant

Chef på Drivlineutveckling på Volvo Construction Equipment i Eskilstuna, jobbar med
bl.a. kugghjul, lager och kopplingar i växellådor och axlar. Master of Science i
Maskinteknik vid Linköpings Tekniska Högskola. Sim- och simhoppsförälder, aktiv i
Mastersgruppen. Grodanoperatör och tävlingsfunktionär. Medlem i nystartade
Värdskapsgruppen. Suppleant i styrelsen sedan 1 år.

Johan Brorsson
Valberedningens ordf.

HR-chef, Nordea Liv & Pension AB. Ordförande i valberedningen för ESK, deltar
därmed på styrelsemöten. Valberedningen består av ytterligare två ledamöter.
distriktsfunktionär. Simförälder.

31
Eskilstuna Simklubb
Verksamhetsberättelse 2016

Bilaga 4. Årsbokslut 2016
Eskilstuna Simklubb
818000-0476

Årsbokslut 2016

Styrelsen för Eskilstuna Simklubb (Not 15) avger härmed årsbokslut för räkenskapsåret 2016
(2016-01-01 - 2016-12-31).

Avgifter
Individuell medlemsavgift
Familjemedlemsavgift
Träningsavgift

150 kr/år
450 kr/år
550 - 1 700 kr/termin

Anställd personal
Antalet tillsvidareanställd personal i december 2016 är 5 st (3 st år 2015).

Resultat och ställning (belopp i tkr):
Redovisningsår

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Nettoomsättning
Offentligrättsliga bidrag
Årets resultat
Balansomslutning
Eget kapital
Eget kapital exkl. ändamålbest. medel
Soliditet (%)

3 487
618
-154
993
323
260
33%

3 300
666
144
1 720
733
414
43%

2 408
431
25
981
599
270
61%

2 062
560
-12
598
354
245
59%

2 119
413
-21
531
452
277
85%

1 441
430
12
911
598
266
66%

År

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Tillsvidare anställda per årsslut
Arbetsfördelning (träning - admin) i %
Medlemmar
Tränare

5
50-50
1252
52

3
35-65
1 165
75

3
35-65
1 055
61

3
35-65
1 024
48

2
25-75
876
50

1
15-85
771
37

Statistik (antal):
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Eskilstuna Simklubb
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Årsbokslut 2016

Resultaträkning:
Resultat
(tkr)
Intäkter
Nettoomsättning*
ESK Medlemsavgifter*
Offentligrättsliga bidrag
S:a Intäkter
Kostnader
Idrottskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
S:a Kostnader

Not

2016

2015

2014

2013

1

31-dec

31-dec

31-dec

31-dec

3
4
5

3 487
185
618
4 290

3 300
171
666
4 137

2 408
159
431
2 998

2 062
155
560
2 777

6
7
8

1 882
210
2 565
4 657

1 835
133
2 035
4 003

1 219
115
1 421
2 755

1 179
101
1 600
2 880

-367

134

243

-103

-39
-406

0
134

0
243

0
-103

-4
0
-410

0
0
134

0
2
245

0
5
-98

319
-63

220
-210

0
-220

86
0

-154

144

25

-12

Verksamhetens resultat före avskrivningar
Avskrivningar
Verksamhetens resultat efter avskrivningar

9

Räntekostnader
Ränteintäkter
Verk. resultat efter avskrivningar och ränta
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel
Avsättning till ändamålsbestämda medel

10

Årets resultat
Förslag till disposition av årets resultat

Styrelsen föreslår att verksamhetens resultat efter avskrivningar och ränta på -410 tkr disponeras med
utnyttjande av tidigare års ändamålsbestämda medel med 319 tkr och i år föreslås en avsättning till
ändamålsbestämda medel med 63 tkr och -154 tkr balanseras till nästa år.
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Eskilstuna Simklubb
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Årsbokslut 2016

Balansräkning:
Tillgångar

Not

2016

2015

2014

2013

31-dec

31-dec

31-dec

31-dec

9

78
78

0
0

0
0

0
0

12

6
6

6
6

6
6

6
6

S:a Anläggningstillgångar

84

6

6

6

Omsättningstillgångar
Varulager
Simartiklar
Värdecheckar
S:a Varulager

0
31
31

0
3
3

0
0
0

7
0
7

19
457
476

102
193
295

27
85
112

55
95
150

Kassa och bank
Handkassa
Bankkonton
S:a Kassa och bank

1
401
402

1
1 415
1 416

2
861
863

1
434
435

S:a Omsättningstillgångar

915

1 720

981

598

S:a Tillgångar

993

1720

981

598

(tkr)
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
S:a Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier***
S:a Finansiella anläggningstillgångar

Kortfristiga fordringar och placeringar
Kundfordringar*
Uppl. intäkter och förutbet. kostnader*
S:a Fordringar och placeringar***

11
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Eskilstuna Simklubb
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Årsbokslut 2016

Balansräkning:
Eget Kapital och Skulder

Not

(tkr)

2016

2015

2014

2013

31-dec

31-dec

31-dec

31-dec

414
0
0
0
63

270
109
0
210
0

245
109
220
0
0

257
109
0
0
0

-154
323

144
733

25
599

-12
354

34
34

67
67

0
0

0
0

33
29
53
39
18
65
0
185
214
636

33
97
57
68
0
0
400
69
196
920

0
80
18
50
0
0
0
180
54
382

0
74
48
66
0
0
0
55
1
244

993

1 720

981

598

Eget kapital & kortfristiga skulder
Eget kapital
ESK kapital
Ändamålsbest. medel från före 2015
Ändamålsbest. medel för 2015
Ändamålsbest. medel för 2016
Ändamålsbest. medel för 2017

10

Årets resultat
S:a Eget kapital
Långfristiga skulder
Investeringslån***
S:a Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Kortfristiga låneskulder***
Leverantörsskulder
Skatter och sociala avgifter
Upplupen semesterlöneskuld
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna leverantörskostnader
Förutbetalda bidrag
Förutbetalda medlems-/terminsavgifter
Förutbetalda deltagaravgifter
S:a Kortfristiga skulder

13

14

S:a Eget Kapital och Skulder
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Eskilstuna Simklubb
818000-0476

Årsbokslut 2016

Tilläggsupplysningar:
Not 1
Tillämpande redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med god redovisningssed i Sverige.
Årsbokslut har upprättats enligt god redovisningsed och bokföringsnämndens allmänna råd för ideella
föreningar.

Not 2
Uppgifter för tidigare år har omklassificerats med anledning av ny kontoplan 2015. Ändrade uppgifter är
markerat med ’*’ och ’**’.
Uppgifter för tidigare år har omklassificerats med anledning av ny kontoplan 2016. Ändrade uppgifter är
markerat med ’***’.

Not 3

Nettoomsättning

Nettoomsättning (tkr) fördelar sig enligt följande:
Försäljning simartiklar och simmärken
Inbjudningstävlingar
Cafeteria
Övriga arrangemang och aktiviteter
Simskoleverksamhet
Simhopp
Träningsverksamhet
Vuxencrawl, masters samt swimfit
Sommarsimskola inkl. projekt
Övrig simskola enligt avtal
Läger
Deltagaravgifter tävlingar
Sponsorbidrag
Bingolotto, Hemmavinsten, och EF Bingo
S:a Nettoomsättning

2016

2015

2014

2013

65
469
45
129
683
30
373
112
196
305
293
161
535
91
3487

75
463
58
166
649
31
300
116
171
90
257
142
633
149
3 300

52
466
83
120
612
27
264
100
171
36
43
136
167
131
2 408

75
416
72
122
564
4
175
82
158
14
98
102
53
127
2 062

36
Eskilstuna Simklubb
Verksamhetsberättelse 2016

Eskilstuna Simklubb
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Not 4

Årsbokslut 2016

ESK Medlemsavgifter

ESK Medlemsavgifter (tkr) fördelar sig enligt följande:
ESK Medlemsavgifter*
S:a ESK Medlemsavgifter

Not 5

2016

2015

2014

2013

185
185

171
171

159
159

155
155

2016

2015

2014

2013

161
288
161
8
618

198
255
160
53
666

59
186
185
1
431

110
284
122
44
560

Offentligrättsliga bidrag

Offentligrättsliga bidrag (tkr) fördelar sig enligt följande:
Idrottslyftet
Statliga bidrag (LOK)
Kommunala bidrag
Övriga ersättningar och bidrag
S:a Offentligrättsliga bidrag
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Eskilstuna Simklubb
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Not 6

Årsbokslut 2016

Idrottskostnader

Idrottskostnader (tkr) fördelar sig enligt följande:
Inköp simartiklar och simmärken
Inbjudningstävlingar
Cafeteria
Egna arrangemang och aktiviteter**
Licensavgifter
Externa tävlingar och mästerskapstävlingar
Bassänghyra*
Utrustning simhall och tävling*
Träningsläger
Simskoleverksamhet samt simhopp
Sommarsimskola inkl. projekt
Övrigt simskola enl. avtal
Träningsverksamhet
Vattenpolo
Arbetskläder*
Marknadsföring
Övriga kostnader
S:a Idrottskostnader

2016

2015

2014

2013

60
241
28
103
28
527
100
58
556
29
14
12
81
0
16
29
0
1 882

86
235
36
145
34
539
71
47
523
4
10
0
50
0
30
24
1
1 835

54
195
34
96
36
406
100
53
115
28
17
0
44
11
30
0
0
1 219

83
183
29
133
25
334
83
24
196
24
16
18
5
10
15
0
1
1 179
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Not 7

Årsbokslut 2016

Övriga externa kostnader

Övriga externa kostnader (tkr) fördelar sig enligt följande:
Lokalhyra
Transportkostnader
Representation**
Kontorsmaterial, kopiator, data, och telefoni
Medlemsavgifter och försäkringar*
Övriga externa kostnader
S:a Övriga externa kostnader

Not 8

2016

2015

2014

2013

38
53
13
63
32
11
210

12
0
11
69
35
6
133

9
0
10
61
29
6
115

9
0
14
51
24
3
101

Personalkostnader

Personalkostnader (tkr) fördelar sig enligt följande:
Löner anställda och tränararvoden
Sociala avgifter och skatter
Utbildning*
Övriga kostnader tränare och funktionärer
Ersättning till styrelse
S:a Personalkostnader

Not 9

2016

2015

2014

2013

1 878
539
112
36
0
2 565

1 564
364
84
23
0
2 035

1 107
249
65
0
0
1 421

1 141
301
158
0
0
1 600

2016
0

2015
0

2014
0

2013
0

117
-39
78

13
-13
0

16
-16
0

0
0
0

Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar

Avskrivningar (tkr) fördelar sig enligt följande:

Ingående ackumulerade anskaffningsvärde
Årets inköp
Årets avskrivningar
Utgående restvärde på inventarier
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Årsbokslut 2016

Avsättning ändamålsbestämda medel

Styrelsen föreslår att verksamhetens resultat efter avskrivningar och ränta på -410 tkr disponeras med
utnyttjande av tidigare års ändamålsbestämda medel med 319 tkr och i år föreslås en avsättning till
ändamålsbestämda medel med 63 tkr och -154 tkr balanseras till nästa år.
Ändamålsbestämda medel används för andelsmässig subventionering av träningslägerkostnader under år
2017.

Not 11

Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader

Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader (tkr) fördelar sig enligt följande:
Statliga bidrag (LOK)*
Förutbetalda lägerkostnader
Förutbetalda kostnader
S:a Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader

Not 12

2016

2015

2014

2013

145
270
42
457

100
93
0
193

85
0
0
85

95
0
0
95

2016

2015

2014

2013

6
6

6
6

6
6

6
6

Aktier

Aktier (tkr) fördelar sig enligt följande:
Andel i Eskilstuna Föreningsbingo AB
S:a Aktier
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Skatter och sociala avgifter

Skatter och sociala avgifter (tkr) fördelar sig enligt följande:
Källskatt och sociala avgifter
Särsk. löneskatt
Reklamskatt
S:a Skatter och sociala avgifter

Not 14

2016

2015

2014

2013

-3
14
42
53

0
7
50
57

0
5
13
18

42
6
6
48

2016

2015

2014

2013

3
211
214

2
194
196

5
49
54

1
0
1

Förutbetalda deltagaravgifter

Förutbetalda deltagaravgifter (tkr) fördelar sig enligt följande:
Externa tävlingar
Läger
S:a Förutbetalda deltagaravgifter
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Styrelsen

Eskilstuna 2017-02-15

_________________________

_________________________

Sten Ekman
Ordförande

Michael Just
vice ordförande

_________________________

_________________________

Carin Ahnlund
Ledamot

Stefan Pettersson
Ledamot

_________________________
Christian Brand
Kassör

Vår revisionsberättelse har avlämnats 2017-02-15.

_________________________

_________________________

Andreas Mathiasen (Grant Thornton)
Aukt. Revisor

Ann Bergström Puhakka
Revisor
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Bilaga 5. Budget 2017
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Förslag till budget för 2017

Styrelsen för Eskilstuna Simklubb (ESK) avger härmed förslag till budget för räkenskapsår 2017.

Kostnader

Intäkter

Inköp simartiklar och simmärken

60 000

Externa tävlingar inkl transport
Mästerskap
Träningsläger

400 000
250 000
180 000

Interna tävlingar
Inbjudningstävlingar
Cafeteria
Arrangemang och aktiviteter

15 000
210 000
35 000
40 000

Licensavgifter
Medlemsavgifter och försäkringar

35 000
35 000

Profilkläder

25 000

Simskoleverksamhet samt simhopp
Träningsverksamhet

30 000
80 000

Utbildning
Hyrkostnader (bassäng, kansli,mm)
Kontor, kopiator, data, och telefoni
Kostander tränare och funktionärer
Utrustning simhall och tävling
Reklam- och övriga skatter

80 000
175 000
80 000
30 000
50 000

Försäljning simartiklar och simmärken
Deltagaravgifter & Sponsorbidrag
Mästerskapsarrangemang

60 000
1 185 000
200 000

Inbjudningstävlingar
Cafeteria
Arrangemang och aktiviteter

415 000
55 000
80 000

Medlemsavgifter
Simskoleverksamhet samt simhopp
Träningsverksamhet
Vuxencrawl och masters
Sommarsimskola
Övrig simskola enligt avtal

185 000
750 000
350 000
130 000
200 000
200 000

Bingo, Hemmavinsten, EF Bingo, mm
Idrottslyftet

100 000
115 000

Statliga bidrag (LOK)
Kommunala bidrag
Övriga ersättningar och bidrag

260 000
160 000
30 000

70 000

Lön och avgifter
Tränararvode
Tidsanställd personal
Extra personal enl. avtal

1 800 000
370 000
100 000
230 000

Övriga kostnader

10 000
Summa (SEK):

Lönebidrag (AF)

75 000

Avsättning till kommande år
Övriga intäkter

4 390 000

Summa (SEK):
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-170 000
10 000
4 390 000

Bilaga 6. Revisionsberättelse
Eskilstuna Simklubb
818000-0476

Revisionsberättelse

Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Eskilstuna Simklubb, org.nr 818000-0476.

Rapport om årsbokslutet
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsbokslutet för Eskilstuna Simklubb för år 2016.
Enligt vår uppfattning har årsbokslutet i allt väsentligt upprättats i enlighet med bokföringslagen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till
föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Annan information än årsbokslutet
Det är styrelsen som har ansvaret för den andra informationen. Den andra informationen består av
Verksamhetsberättelsen (men innefattar inte årsbokslutet och vår revisionsberättelse avseende denna).
Vårt uttalande avseende årsbokslutet omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med
bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsbokslutet är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan
och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsbokslutet. Vid denna genomgång
beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt
verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldig att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i
det avseendet.
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Revisionsberättelse

Rapport om årsbokslutet (forts.)
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsbokslutet upprättas och för att bokföringslagen tillämpas vid
upprättandet av årsbokslutet. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig
för att upprätta ett årsbokslut som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsbokslutet ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta
verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte
om styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt
alternativ till att göra något av detta.
Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsbokslutet som helhet inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en
revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen
garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses
vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som
användare fattar med grund i årsbokslutet.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Dessutom:


identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsbokslutet, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig
felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.



skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för vår revision
för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att
uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.



utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
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Rapport om årsbokslutet (forts.)


drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet
av årsbokslutet. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till
betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns
en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i
årsbokslutet om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera
uttalandet om årsbokslutet. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet
för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre
kan fortsätta verksamheten.



utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsbokslutet, däribland
upplysningarna, och om årsbokslutet återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett
sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten
för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de betydande
brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver vår revision av årsbokslutet har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Eskilstuna
Simklubb för år 2016.
Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något
väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot föreningen.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar (forts.)
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot föreningen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på
revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana
åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser
skulle ha särskild betydelse för föreningens situation.
Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är
relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Eskilstuna den 2017-02-15

_________________________

_________________________

Andreas Mathiasen (Grant Thornton)
Aukt. Revisor

Ann Bergström Puhakka
Revisor
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