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Verksamhetsåret 2006 i Limhamns Simsällskap

Ett år med många förändringar
När vi tittar tillbaka på året som gått är det bara att konstatera att det blev ett år av lite väl mycket
förändringar. Vår nya breddansvarige, Anki, hoppades på en lugn start på sitt nya jobb när taket i
badet föll ned. All planering som var gjord under augusti fick arkiveras i det runda arkivet och nya
lösningar planerades dagligen eftersom de första veckorna var fullständigt kaotiska. Ingen visste
riktigt omfattningen av skadorna på badet och då kunde vi inte heller veta när verksamheten kunde
återupptas. Samtidigt ringde upprörda föräldrar som ville ha besked hur de skulle göra med sina barns
simundervisning. Anki, Louise, kansliet och simlärarna gjorde ett fantastiskt jobb när det lyckades
pussla ihop verksamheten på ett bra sätt och erbjuda alternativa lösningar till de drabbade.
Simskoleverksamheten är en väldigt stor och viktig del av klubbens verksamhet. Även om badet nu är
renoverat och det inte finns någon risk att befinna sig inne i simhallen så tror jag att det kommer att ta
ett tag innan ryktet om ett säkert bad är återställt.
Det var inte bara Lena Andersson som slutade under 2006, även vår kanslichef Bosse Hulten bestämde
sig för att växla in på ett nytt eller snarare nygammalt spår för honom - försäljning. När Bosse slutade
bestämde vi oss för att göra en större översyn av organisationen. Magnus Lennartsson tog steget, eller
i alla fall, halva steget från kanten och gick in i en ny roll som klubbdirektör. Magnus jobbar
fortfarande 50% som simtränare i MKK. Till Magnus hjälp anställdes Sofia Garametsos som kanslist.
Nåcke Wallin avgick som ni säkert vet som LSS ordförande vid förra årsmötet och han var tillika
väldigt engagerad i Lindängen badet, vårt stora årliga projekt som kräver mycket förberedelser. En ny
Lindängen organisation klarade dock detta galant. Rutinerna var väl inarbetade och badet öppnade
som det skulle. Verksamheten på Lindängen är beroende av vädret och när vi summerade
sommarsäsongen såg vi ett litet plus i resultatet och som helhet en bra verksamhet på badet. Trots en
varm sommar var vi tydligen inte helt nöjda. Det optimala är, har jag nu lärt mig, om vi har strålande
väder innan midsommar.
Med ny organisation och engagerade tränare (och föräldrar) kör vi vidare in i framtiden. Vad kan man
då önska för det närmaste året eller snarare åren? Överst står ett nytt inomhusbad. Vi såg vad som
hände i höstas. Malmö är en växande stad med liten sim yta i förhållande till befolkningsmängd. Idag
får vi inte plats med den verksamhet vi skulle vilja bedriva. När man sen samtidigt vet att endast
hälften (!!!!) av Malmöbarnen i fjärde klass kan simma tycker jag att det är hög tid för våra folkvalda
att agera.
Personalen som driver LSS framåt är kanske vår största tillgång. Vi kommer att fortsätta med att
utbilda tränare och kanslianställda med målsättningen att även fortsättningsvis ha den högsta nivån i
landet på vår simverksamhet.
Göran Hedbys
Ordförande i LSS
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Limhamns simsällskap 2006

Medlemssiffror i LSS under året

Åldersgrupp
4 – 6 år
7 – 12 år
13 – 19 år
20 – 25 år
26 - år
Summa

Manliga
205
362
60
9
37
673

Kvinnliga
222
362
37
14
43
678

Medlemsavgift
Medlemsavgift i Limhamns simsällskap har
under året varit 125kr.
Familjemedlemskap 300kr.
Kontakten med LSS
Du når Limhamns simsällskap under följande
adresser:
Limhamns Simsällskap
Banérsgatan 2a
211 48 Malmö
Telefon: 040-664 31 30
Telefax. 040-664 31 49
E-post: kansliet@malmo-kappsim.m.se
Web: www.malmosim.nu
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Totalt
427
724
97
23
80
1351

Styrelse och kansli under verksamhetsåret 2006
Limhamns Simsällskaps styrelse har under mandatperioden bestått av följande ledamöter:
Göran Hedbys
Ordförande
Per Tegsved
Ledamot och kassör
Kenneth Olsén
Ledamot och sekreterare
Christer Ekelund
Ledamot
Peter Rantzén
Suppleant
Adjungerade till styrelsen
Ständigt adjungerad – kansliet
Ständigt adjungerad – verksamhetsansvariga
Ständigt adjungerad – chefstränare
Övriga funktioner
Johan Lindeberg
Magnus Jarlman
Leif Engdahl
John Börje Thelin
Stefan Persson
Robert Johnsson

Revisor
Revisor
Revisorssuppleant
Ordförande Valberedningen
Valberedning
Valberedning

Under året har styrelsen haft 11 stycken protokollförda sammanträden. Utöver detta har otal
icke protokollförda sammanträden avhållits, när det gäller budget, personal och andra frågor.
Dessutom har en planeringsdag i maj månad arrangerats.
Anställd personal
Klubbchef (100%)
Bo Hultén
Klubbadministration (100%)
Mona Bresgen
Elittränare (100%)
Magnus Lennartsson
Ungdomsansvarig (100%)
Robert Johnsson
Renoveringsansvarig
Charlampos Voutisinas

Robert Johnsson,

Magnus Lennartsson

Mona Bresgen
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Bo Hultén

Verksamheten i Limhamns Simsällskap 2006
Breddverksamhet
Under år 2006 har Limhamns Simsällskap bedrivit babysim, simskola och teknikskola. I september
stängdes undervisningsbassängen. Mycket av våran verksamhet kunde fortsätta att bedrivas tack vara
omorganisation av bassängerna. Simskolan på helgen gick dock ej. På grund av oro för att taket skulle
rasa, valde många att hoppa av simskolan. I november erbjöd vi de barn som ej haft simskola att börja
med ”Vintersimskola”. Detta innebar att man kunde simma två gånger i veckan under 10 gånger.
Omkring 100 barn började simma där.
Adam Arvidsson har varit ordförande i Breddkommittén. Kommittén har haft kontinuerliga möten
under våren och bara två möten under hösten.
Babysim
Verksamheten bedrivs på Bellevue Park samt Parkmöllan, Friskis & Svettis. Intresset är stort och det
är kö till verksamheten.
Simskola
Simskolan har bedrivits på Aq-va-kul, Oxievångsbadet samt under sommaren på Lindängsbadet . Det
pågår ett ständigt arbete med ledarrekrytering samt utbildning för att verksamhet ska bli så bra som
möjligt.
Teknikskola
Under året har det varit fyra Knatte Race tävlingar samt sex intressetävlingar. Fyra av de sist nämnda
integrerades i MKK-cupen.
Skolsim undervisning
Under året bedrevs skolsimsundervisning på Aq-va-kul för Al Salamah skolan och på Lindängsbadet
för Augustenborgskolan, Holmaskolan, Lindängsskolan samt Almvik.
Utbildning / ledare
Vi har detta året haft två uppstartsmöten, två mitterminsmöten och två avslutningsmöten där alla våra
instruktörer har haft möjlighet att deltaga. Under dessa träffar har vi arbetat med teambildning,
simutbildning och mycket information om hur verksamheten ser ut och vi har försöka arbeta med att få
en ”röd tråd” att synas. Detta kommer vi att fortsätta med.
Under hösten hade vi även en utbildning - Barn med funktionshinder, där även externa deltagare
deltog. Tre ledare skulle närvara vid Nordisk simlärarkonferens i Finland, men på grund av flygstrejk
kom de ej i väg. En ledare var på nordisk babysimkonferens på Island.
Handslaget
Under året har Limhamns Simsällskap arbetat med följande handslaget projekt.
Simma med Hab
Simma med Hab är ett samarbetsprojekt med Barn Habiliteringen på UMAS. Projektet är indelat i två
etapper. I det första stadiet kommer föreningens ledare till barnhabiliteringen och deltar i deras
aktivitet för att förbereda barnen inför kommande föreningsliv. Barnen slussas sedan successivt in
föreningens kärnverksamhet på Aq-va-kul och integreras i föreningslivet. Under hösten på Aq-va-kul
erbjöds inga nya simma att deltaga pga. att ”taket rasade”.
Vattenprovet –Malmö simmar (samarbete med Malmö Simsällskap).
Projektet har tre syften:
- Att få en helhetssyn över simkunnigheten i Malmö kommun dvs. ta reda på hur simkunnigheten
faktiskt ser ut.
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Verksamheten i Limhamns Simsällskap 2006, forts

- Att erbjuda simskola , mot en medlemsavgift i föreningen, till de barn som inte kan simma 25 meter i
årskurs fyra.
- Att starta en diskussion om att sänka åldern för simkunnighetsmålet till åk 3.
Under våren har man blivit klar med läsåret 2005-2006 med en simkunnighet på 55,5 %. Alla årskurs
4:a klasser deltog utom 4 st klasser. Under hösten har 1331
barn i 67 klasser från 39 skolor deltagit. Simkunnigheten var bland dessa barn 54,5 %. De barnen som
inte kan simma 25 meter blev erbjudna simskola under jul- och nyårslovet.
Fosie simmar
I ett av Malmös mest invandrartäta område har vi i ett samarbete med Munkhätteskolans
rektorsområde erbjudit ungdomar på högstadiet att utveckla sin simkunnighet. Under vårterminen har
vi haft tillgång till bassängutrymme som är fritt från insyn och erbjudit muslimska flickor
vattenaktiviteter samt möjlighet att förbättra sin trygghet i vattnet. De muslimska flickorna som har
deltagit i projektet har varit mycket tacksamma och verkligen uppskattat möjligheten till
vattenaktivitet. Aktiviteterna har även vänt sig mot de ungdomar som endast varit i landet under en
kortare period, de som går i förberedelse klasser. De har fått möjlighet att utveckla sin vattenvana
under slutet av vårterminen.

Bilder från Knatterace på Lindängsbadet sommaren 2006
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Budget
Limhamns Simsällskap
846000-2978

BUDGETFÖRSLAG 2007

LSS
2007
BUDGET

LSS
2006
UTFALL

LSS
2006
BUDGET

Nettoomsättning
Offentligrättsliga bidrag
Medlemsavgifter
Övriga föreningsintäkter

2 356 900
1 094 012
305 175
257 150

2 178 079
1 133 331
212 594
662 730

2 317 950
1 100 041
223 750
417 200

Summa intäkter

4 013 237

4 186 734

4 058 941

-1 165 565

-1 025 637

-992 165

-2 822 991

-3 145 161

-3 017 407

0

-31 573

0

-3 988 556

-4 202 371

-4 009 572

24 681

-15 637

49 369

6 704

0

0

5 000
5 000

5 533
5 533

3 250
3 250

Resultat efter finansiella poster

11 704

-10 104

52 619

Årets resultat

11 704

-10 104

52 619

Kostnader
Föreningskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Övriga kostnader
Summa kostnader
Verksamhetens resultat
Avskrivningar
Avskrivning bubbelmaskin

-17 977

Resultat efter avskrivningar
Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter
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Resultat och balansräkning 2006
RESULTATRÄKNING

NOT

2006

2005

2
3

2 178 079
1 133 331
212 594
662 730

2 279 346
1 069 537
224 320
451 761

4 186 732

4 024 964

4

-1 025 637

-972 373
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-3 145 161

-3 000 065

-31 573

-26 669

-4 202 371

-3 999 107

-15 638

25 857

5 533
5 533

3 243
3 243

-10 105

29 100

Intäkter
Nettoomsättning
Offentligrättsliga bidrag
Medlemsavgifter
Övriga föreningsintäkter
Summa intäkter
Kostnader
Föreningskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Övriga kostnader
Summa kostnader
Verksamhetens resultat
Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter

Resultat efter finansiella poster
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BALANSRÄKNIING

NOT

2006

2005

Anläggningstillgångar
Inventarier

7

0

0

0

0

160 283

181 759

500 027

362 185

495 216

615 335

Summa omsättningstillgångar

1 155 526

1 159 279

SUMMA TILLGÅNGAR

1 155 526

1 159 279

210 192
-10 105
200 087

181 092
29 100
210 192

232 968

210 068

2006
722 472
955 439

2005
739 019
949 087

1 155 526

1 159 279

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter
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Kassa och bank

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Balanserat kapital
Årets resultat
Kortfristiga skulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och
BALANSRÄKNING
förutbetalda intäkter

NOT

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Tilläggsupplysningar – noter

Not 1
Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar. Tillämpade principer är
oförändrade i jämförelse med föregående år.
Not 2

Nettoomsättning

Nettoomsättningen fördelar sig enligt följande:
Idrottsverksamheterns intäkter
Sponsring, reklam och annonser
Lotterier, bingo och försäljningsintäkter
Summa
Not 3
Bidrag:
Kommun
Stat

2006

2005

1 722 442
0
455 637
2 178 079

1 713 947
15 000
550 399
2 279 346

589 981
543 350
1 133 331

547107
522430
1 069 537

Offentligrättsliga bidrag

Summa

Not 4
Upplysning om föreningskostnader
Idrottsverksamhetens kostnader
-802 441
Sponsor och reklamkostnader
0
Lotteri/bingokostnader och försäljningskostnader -223 196
Summa
-1 025 637
Not 5

-800 722
-171 651
-972 373

Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Medelantal anställda
Anställda i föreningen efter närvarotid 1920 tim.
Varav män i %

2006
10
65%

2005
8
65%

Löner och andra ersättningar och sociala kostnader
Löner och andra ersättningar
1 747 937
Sociala kostnader
693 557
varav pensionskosntader
129 323

1 840 860
709 496
112 689

Löner och andra ersättningar fördelade
mellan styrelseledamöter m.fl. och anställda
2006
2005
Ersättning till styrelse
0
0
Ersättning till övriga anställda
1 747 937
1 840 860
Limhamns Simsällskap har en platt organisation där de verksamhetsansvariga är organisatoriskt likställda.
Alla verksamhetsansvariga lyder direkt under styrelsen.
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Styrelseledamöter

2006
antal
4
4

Styrelseledamöter
varav män

2005
antal
4
4

Det nära samarbete som råder mellan LSS och MS, innebär att den gemensamma personalresursen arbetar sammantaget
för både LSS / MS och den gemensamma kappsimningsklubben MKK.
Not 6
Övriga ränteintäkter
Ränteintäkter
Räntekostnader
Summa

2006
6 783
-1 250
5 533

2005
4 493
-1 250
3 243

2006

2005

Not 7
Inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Årets investering
Försäljning och utrangeringar
Utgående anskaffningsvärde

140 892
0
0
140 892

140 892
0
0
140 892

Ingående avskrivningar
Försäljning och utrangeringar
Årets avskrivning
utgående avskrivningar
Bokfört värde

-140 892
0
0
-140 892
0

-140 892
0
0
-140 892
0

Not 8

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
I summan ingår fordran på Fritidsnämnden i Malmö á 129 858:för kostnader isamband med den stängda undervisningsbassängen på Aq-va-kul
under hösten 2006.
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Ekonomisk kommentar 2006
Verksamheten 2006 uppvisade ett operativt
underskott om 16 000 kr. Finansnettot om
5 500 kr medförde att verksamhetsresultatet
därmed hamnade på ett underskott om 10 000
kr. I detta resultat ingår en övrig intäkt om
123 000 kr, omfattande till Malmö kommuns
Fritidsnämnd framförda krav på grund av
stängningen av undervisningsbassängen under
hösten 2006.

Bingoverksamheten har haft en nedåtgående
trend under flera år och det rökförbud som
infördes den 1 juli 2005 i våra bingohallar,
visade sig bli en katastrof för bingot. Denna
nedåtgående trend har fortsatt 2006 och är
tyvärr något som vi har gemensamt med
många klubbar i vårt avlånga land. Många
orter har till och med fått se sina bingohallar
försvinna. Resultatet för 2006 minskade
kraftigt och blev 140 000 kr sämre än
budgeterat (210 000 kr), och 130 000 kr sämre
jämfört med 2005.

Under hösten 2006 konstaterades att allvarliga
skador fanns på pelare och andra
konstruktioner i undervisningsbassängen,
varför denna fick stängas och undergå
tidsmässigt omfattande reparation. Detta
medförde för klubben ett direkt intäktsbortfall,
då klubben redan för höstens verksamhet hade
inbetalda tränings- och kursavgifter, vilka på
grund av situationen därför behövde
återbetalas. Då aktiviteterna under hösten
därmed gått ner i antal. Påverkar detta också
framtida aktivitetsbidrag från Malmö
Kommun.

Stor återhållsamhet har rått inom de
administrativa kostnaderna, utfallet blev
58 000 kr bättre än 2005 och 135 000 kr bättre
än budget. Årets resultat visar att de åtgärder
som styrelsen vidtagit för att stärka ekonomin
har haft avsedd effekt. Det finns en tydlig
kostnadsmedvetenhet i föreningen och alla
verksamhets-ansvariga har varit återhållsamma
med utgifterna. Styrelsen kommer även
fortsättningsvis att ha fokus på ekonomin och
fortsätta arbetet att stärka föreningens
ekonomi.

De statliga och kommunala aktivitetsbidragen
var 55 000 kr lägre än budgeterat, och i
överens-stämmelse med de beslut som fattats
av Riksdagen. De motsvarande kommunala
bidragen blev 10 000 kr lägre än budget, å
andra sidan ökade konsulent- och
lönebidragen med 115 000 kr.

En god och stabil ekonomi är en förutsättning
för föreningens samarbete med Malmö
Simsällskap, under nuvarande och utvecklande
former i Malmö Kappsimningsklubb. En god
ekonomi möjliggör fortsatta satsningar på
simskoleverksamheten i föreningen och inom
tävlingsverksamheten i simning och hopp inom
MKK.

Lindängsbadet gjorde ett överskott om 136 000
kr, vilket var 61 000 kr bättre än budget och får
bedömas vara ett mycket gott utfall. Vi får
hoppas på ett lika bra 2007!

Ett stort tack framförs till alla våra
verksamhetsansvariga för ett utmärkt arbete
under 2006.

Breddverksamhetens intäkter sjönk med
16 000 kr jämfört med 2005 och med 67 000 kr
jämfört med budget. Nettoresultatet blev
103 000 kr sämre än budget och 8 000 sämre
jämfört med 2005.

Med ekonomin i balans och med bra
verksamheter i föreningen kan vi med
tillförsikt ta oss an det 83e verksamhetsåret i
Limhamns Simsällskap.

Den statliga aktiviteten Handslaget, syftande
till att ta reda på simkunnigheten bland
skolungdomarna, gav en nettointäkt till
föreningen om 1 600 kr.

Malmö i februari 2007
Per Tegsved
Kassör
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Revisionsberättelse för Limhamns Simsällskap
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Verksamhetsplan
Träningsverksamhet
Under året har föreningen följande verksamhet igång: Babysim, simskolor, crawlskolor, medleyskolor
samt vissa former av grundläggande träningsverksamhet i de sk Intressegrupperna. Till detta kommer
vuxenverksamhet på fyra olika nivåer. Målsättningen är att under året expandera volymen på ovan
nämnda verksamhet samt att behålla kvaliteten.
Utbildningsverksamhet
För att kunna behålla och utveckla den verksamhet som finns i föreningen är det viktigt att
utbildningen och relevanta utbildningsnivåer för våra ledare säkerställs. Målsättningen är att alla
ledare skall ha en utbildningsnivå som motsvarar den verksamhet som dom är satta att genomföra.
Tävlingsverksamhet
Alla typer av tävlingsverksamheter, förutom Knatteracen, skall vara placerade i Malmö
Kappsimningsklubb. Det betyder att inga av våra medlemmar skall tävla externt.
Funktionärsverksamheten
Det är viktigt att vårt behov av funktionärer säkerställs. Det betyder att det skall utbildas minst 20 nya
funktionärer i föreningen under året.
Social verksamhet
För att måna om våra instruktörer och funktionärer är det viktigt att ett ordentligt social program
formuleras för alla olika nivåer av ledare. Detta program skall också synliggöras så att ingen lämnas
utanför.
Nya lokaler
Föreningen är i skriande behov av nya lokaler. En av dom viktigaste frågorna under året är att få
ordentlig fart på ”Badfrågan i Malmö”. En diskussion och en planering för framtida simverksamhet
som har yttersta prioritet idag.
Lindängsbadet
Driften av Lindängsbadet fortsätter. Badet är nedslitet och vi måste i diskussioner med Malmö Stad
komma fram till en upprustning av badet som bör komma till stånd inom en tre års period. Vi skall
ytterligare intensifiera vår verksamhet på Lindängen när det gäller simverksamhet. Vi måste också
intensifiera vårt kvalitetsarbete när det gäller driften av verksamheten på badet.
Integrationsarbete
För att säkerställa vår framtid är det viktigt att vi ökar andelen pojkar i vår verksamhet. Simningen är
idag en 40-60 idrott, på väg mot 30-70 idrott. Därför är det viktigt att vi stimulerar pojkars
verksamhet. Det är också viktigt att vi förbättrar servicen till dom invandrargrupper som söker sig till
vår verksamhet. Speciellt på ledarsidan måste vi ytterligare stimulera intresset för att kunna ta emot
alla dom barn som söker sig till oss.
Detaljer i verksamhetsplanen
Alla dom aktiviteter som angivits i verksamhetsplanen finns på detaljnivå i vår budget
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