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Verksamhetsåret 2007 i Limhamns Simsällskap
Ett hemskt år….nu kan det bara bli bättre
Min års berättelse för 2006 hade rubriken ”Ett år med många förändringar”. Vi trodde nog att
2006 skulle vara ett botten napp för simklubben, men det visade sig bara vara början. 2007 är
året då simanläggningen AqvaKul gick i graven. Jag var själv med och simmade Masters DM
på badet i februari 2007. Det skulle visa sig vara den sista tävlingen i 25’an. Några av
deltagarna hade varit med ända sedan det hela började på 50-talet. Ledsamt.
Då ingen visste vad som skulle hända under våren fick våra simskoletränare och sim tränare
hela tiden om-planera verksamheten. Upprörda föräldrar mailade och ringde kansliet ideligen.
Det är ju vi som är ”kund” kontakten mot dem som använder badet. Inte kommunen. Det slet
otroligt hårt på vår personal Det är väldigt stressande att inte kunna påverka situationen du är i
samtidigt som du får stå tillsvars över en situation som du inte är ansvarig för.
När vi väl flyttade ut till vårt bad på Lindängen lättade trycket något. Pusslandet fortsatte
under hösten och som ni säkert vet blev ute säsong väldigt lång i år. Efter många turer står det
nu ett tält över Lindängebadet och väl inne i anläggningen är simförutsättningarna väldigt bra.
Problemet vi har är att vi tappat många medlemmar under 2006 och framförallt 2007 och vi
har inte sett att de hittat tillbaks till oss ute på Lindängen. Detta blir den stora utmaningen för
2008 att bygga upp klubben igen. Vår framtid står och faller med en bra ungdoms bas som har
sin början i simskolan.
Ekonomiskt är vi i en mycket svår situation. Med ett medlemsbortfall på nästan 50% minskar
våra intäkter drastiskt. Vi har under 2007 successivt dragit ner våra kostnader och kommunen
har varit mycket hjälpsamma och gett oss kompensation för att överhuvudtaget klara
verksamheten. Situationen är svår och vi måste framförallt vända medlemstrenden under
2008. Stödet från kommunen är oberäknelig och inget vi kan bygga en verksamhet på.
Vår situation ljusnade mot slutet av året. Vi har nu mycket bassängutrymme och vi startar upp
en helt ny verksamhet – skolsim. Med en bra ”produkt” som förhoppningsvis kommer att
uppskattas av Malmös skolor. Förutom att vi lär Malmö barnen simma och erbjuder
simmotion till övriga i klassen så är detta ett perfekt tillfälle att hitta nya möjliga medlemmar
till föreningen. Får de ett positivt intryck av simning borde vi kunna väcka intresset att
fortsätta simma.
Personalen och alla ideella insatser fortsätter att vara vår absolut största tillgång. Under 2007
använde vi mycket av det kapitalet. Ett stort tack till er alla. Låt oss gå framåt med tillförsikt
och förhoppningsvis blir 2008 året då vi börjar vår åter marsch.
Göran Hedbys
Ordförande i LSS
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Medlemssiffror i LSS under året

Åldersgrupp
0 – 3 år
4 – 6 år
7 – 12 år
13 – 19 år
20 – 25 år
26 - år
Summa

Kvinnor
142
216
376
43
12
51
840

Män
149
210
358
57
6
48
828

Medlemsavgift
Medlemsavgift i Limhamns simsällskap har under året varit 175kr.
Familjemedlemskap 450kr.
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

Postgiro: 14 78 20 - 5
Bankgiro: 382 – 2095
Org-nr: 846000 - 2978

3

Totalt
291
426
734
100
18
99
1 668
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Styrelse och kansli under verksamhetsåret 2007

Limhamns Simsällskaps styrelse har under mandatperioden bestått av följande ledamöter:
Göran Hedbys
Ordförande
Per Tegsved
Ledamot och kassör
Ingmarie Pettersson
Ledamot och sekreterare
Christer Ekelund
Ledamot
Ann-Lis Nilsson
Suppleant
Adjungerade till styrelsen
Ständigt adjungerad – kansliet
Ständigt adjungerad – verksamhetsansvariga
Ständigt adjungerad – chefstränare
Övriga funktioner
Magnus Jarlman
Bengt Arne Bengtsson
Leif Engdahl
John Börje Thelin
Stefan Persson
Robert Johnsson

Revisor
Revisor
Revisorssuppleant
Ordförande Valberedningen
Valberedning
Valberedning

Under året har styrelsen haft 12 stycken protokollförda sammanträden. Utöver detta har otal
icke protokollförda sammanträden avhållits, när det gäller budget, personal och andra frågor.
Dessutom har två planeringsdagar avverkats; i maj och i november.
Anställd personal
Klubbchef (100%)
Magnus Lennartsson
Klubbadministration (100%)
Mona Bresgen
Klubbadministration (100%)
Sofia Garametsos tom juni
Ungdomsansvarig (100%)
Robert Johnsson
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Breddverksamheten
Under år 2007 har Limhamns Simsällskap bedrivit babysim, simskola och teknikskola.
Vårens verksamhet började på Aq-va-kul den 6 januari, med förhoppning om en vanlig
termin. Den 25 februari stängdes 25m & mellanbassängen. Vi omorganiserade och
verksamheten fortsatte som vanligt men tyvärr stängdes hela Aq-va-kul den 15mars.
Efter många veckor i ovisshet bestämdes att vi skulle öppna upp Lindängsbadet tidigare och
fortsätta vårens termin där.
Den 4 maj började vi simma på Lindängsbadet. Avslutning och Knatte Race var den 17 juni.
Sommarverksamheten med våra 3 st perioder har varit extra bra detta året.
Höstens verksamhet började den 3 september på Lindängsbadet där vi skulle simma utomhus
hela september. Badet skulle vara stängt 2 veckor i oktober när det stora tältet skulle sättas
upp. Redan när vi började fick vi reda på att det ej kom att bli så. Mycket hände sedan på kort
tid. Omklädningsrummen stängdes, badvakter fick ej jobba kvar, ett litet tält sattes över
undervisningsbassängen, portabla toaletter sattes ut, omklädningsbodar kom, rör till
bassängen kördes sönder. Den 5 november stängde vi simskolan.
Därefter började kommunen med det stora arbetet att sätta upp tältet.
Den 3 december började bredden simma igen. I det stora tält som nu var på plats och med
omklädning och dusch. Det var nog inte många som kunde föreställa sig att det skulle bli så
här bra.
Avslutning och Knatte Race den 16 december.
Vill passa på att tacka alla som har varit med detta år då allt har hänt.
Tillsammans kan vi göra underverk.
Även om vi har tappat många barn i våran verksamhet så hoppas jag att dessa nu hittar
tillbaka till oss igen.
Babysim
Verksamheten bedrivs på Bellevue Park, Parkmöllan, Friskis & Svettis samt
Universitetssjukhuset Mas. Vi började ny verksamhet på Umas i januari med 5 st grupper.
Detta med positiv respons.
Simskola /Teknikskola
Simskolan och teknikskolan har bedrivits på Aq-va-kul, Oxievångsbadet och Lindängsbadet.
Skolsimundervisning
Under året bedrevs skolsimsundervisning på Aq-va-kul för Al Salamah skolans pojkar. På
Lindängsbadet har vi detta året haft möjligheten att ha skolsim i slutet av vårterminen och i
början av höstterminen. Efterfrågan var så stor att vi ej kunde ta emot alla som ville.
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Breddverksamheten, forts.
Utbildning / ledare
Detta året har vi tyvärr blivit av med många instruktörer på grund av allt som har hänt.
Många av våra äldre och erfarna instruktörer har slutat. De som är kvar har gjort ett fantastiskt
arbete med simskola, teknikskola och undervisning av våra nya instruktörer. Tack för att ni
finns.
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 hur vi
skall jobba vidare. Vilket vi kommer att fortsätta med.
Vi har haft simutbildning under våren och hösten.
Robert Johnsson och Annki Sandberg har varit på Malmö högskola för att locka fler
instruktörer till våran verksamhet.
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.
Under vårterminen simmade en grupp på Aq-va-kul. Barnen slussas sedan successivt in i
föreningens kärnverksamhet på Lindängsbadet och integreras i föreningslivet. Under hösten
har inga barn simmat hos oss i och med att vi ej kunde tala om exakt när tältet skulle vara på
plats.
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.
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.
Vi hann med att scanna 30 st klasser under våren innan Aq-va-kul stängdes och 21 st klasser
under hösten efter att tältet kom på plats. Vår förhoppning är att kunna scanna resterande
klasser under vårterminen 2008.
Vattenprovsimskola erbjöd vi under jul och ny år.
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
vårterminens sportlov har vi haft tillgång till bassängutrymme som är fritt från insyn då vi
erbjudit muslimska flickor vattenaktiviteter samt möjlighet att förbättra sin trygghet i vattnet.
Under höstterminen passade vi på att simma under två veckor på Lindängsbadet i det lilla
tältet. Detta var positivt, då denna bassäng är 25m vilket innebar att vi även för dem som
önskar simma avskilt kunde redovisa simkunniga ungdomar.
De muslimska flickor som har deltagit i projektet har varit mycket tacksamma och verkligen
uppskatta möjligheten till vattenaktivitet.
Aktiviteterna har även vänt sig mot de ungdomar som endast varit i landet under en kortare
period, de som går i förberedelseklasser. De har fått möjlighet att utveckla sin vattenvana
under slutet av höstterminen. Mycket uppskattat.
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Breddverksamheten, forts.
Aq-va-kul att simma på Lindängen
Detta projekt har vi arbetat med under hela 2007. Vi har erbjudit ungdomar från Fosie att lära
sig simma för att sen utbilda dessa till instruktörer. Genom detta stärka deras självförtroende
och visar att de behövs. Vidare ska detta leda till att barn, ungdomar och vuxna i omgivningen
se dem som ett föredöme, någon att se upp till och ta efter.
Detta var ett lyckat projekt där vi såg hur dessa ungdomar blomstrade.
Simma Augustenborg
Detta projekt har vänt sig till högstadieungdomar på Augustenborgsskolan.
Vi har bedrivit simskola för dessa ungdomar under 12 st simtillfällen på Lindängsbadet i
slutet av året.
Av 19 st deltagare blev 14 st simkunniga.
Alla som har varit inblandade i detta har tyckt att detta var något utöver det vanliga.
Välfärd för alla
Blivit beviljade ett bidrag för att genomföra ett projekt där vi erbjuder ensamkommande
flyktingbarn att lättare komma in i det svenska samhällets badkultur genom att erbjuda
simundervisning. Vi har simmat på Aq-va-kul fram tills att det stängdes. Fortsatte sedan på
Lindängsbadet med mindre deltagare. Detta pga att killarna ej uppskattade den svenska
vårtemperaturen. De killar som fortsatte att simma blev simkunniga.
Malmö i februari 2008
Annki Sandberg

Vårt nya inomhusbad som stod färdigt i början av december
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Budget
Limhamns Simsällskap

BUDGETFÖRSLAG 2008

LSS
2008
BUDGET

LSS
LSS
2007
2007
UTFALL BUDGET

Nettoomsättning
Offentligrättsliga bidrag
Medlemsavgifter
Övriga föreningsintäkter

2 757 450
989 094
259 000
421 700

2 437 070
920 558
285 275
449 263

2 356 900
1 094 012
305 175
257 150

Summa intäkter

4 427 244

4 092 166

4 013 237

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

-1 689 090 -1 539 714 -1 165 565
-2 894 057 -2 515 136 -2 822 991
-45 877

-49 013

0

-4 629 024 -4 103 863 -3 988 556
-201 780

-11 697

24 681

0

0

-17 977

-201 780

-11 697

6 704

15 000
15 000

20 325
20 325

5 000
5 000

Resultat efter finansiella poster

-186 780

8 628

11 704

Årets resultat

-186 780

8 628

11 704

Avskrivningar
Avskrivning bubbelmaskin
Resultat efter avskrivningar

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter
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Resultat och balansräkning
Limhamns Simsällskap
RESULTATRÄKNING

NOT

2007

2006

2
3

2 437 070
920 558
285 275
449 263

2 178 079
1 133 331
212 594
662 730

4 092 166

4 186 732

4

-1 539 714

-1 025 637

5

-2 515 136
-49 013

-3 145 161
-31 573

-4 103 863

-4 202 371

-11 697

-15 638

20 325
20 325

5 533
5 533

Resultat efter finansiella poster

8 628

-10 105

Årets resultat

8 628

-10 105

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

6
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BALANSRÄKNIING

NOT

2007

2006

Anläggningstillgångar
Inventarier

7

0

0

0

0

78 726

160 283

410 980

500 027

Kassa och bank

1 227 478

495 216

Summa omsättningstillgångar

1 717 184

1 155 526

SUMMA TILLGÅNGAR

1 717 184

1 155 526

200 087
8 628
208 715

210 192
-10 105
200 087

745 843

232 968

762 626
1 508 469

722 472
955 439

1 717 184

1 155 526

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

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

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Tillägsupplysningar - noter
Limhamns Simsällskap
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

1 776 847
95 000
565 223
2 437 070

1 722 442
0
455 637
2 178 079

515 715
404 843
920 558

589 981
543 350
1 133 331

Offentligrättsliga bidrag

Summa
Not 4
Upplysning om föreningskostnader
Idrottsverksamhetens kostnader
Sponsor och reklamkostnader
Lotteri/bingokostnader och försäljningskostnader
Summa
Not 5

2007

-802 441
-1 318 119
0
0
-221 595
-223 196
-1 539 714 -1 025 637

Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Medelantal anställda
Anställda i föreningen efter närvarotid 1920 tim.
Varav män i %
Löner och andra ersättningar och sociala kostnader
Löner och andra ersättningar
Sociala kostnader
varav pensionskosntader

11

2007
11
61%

2006
10
65%

1 695 415
618 316
68 662

1 747 937
693 557
129 323
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Löner och andra ersättningar fördelade
mellan styrelseledamöter m.fl. och anställda
2007
2006
Ersättning till styrelse
0
0
Ersättning till övriga anställda
1 695 415 1 747 937
Limhamns Simsällskap har en platt organisation där de verksamhetsansvariga är organisatoriskt likställda.
Alla verksamhetsansvariga lyder direkt under styrelsen.
Styrelseledamöter

2007
antal
4
3

Styrelseledamöter
varav män

2006
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
Ränteintäkter
Räntekostnader

Övriga ränteintäkter

Summa

Not 7
Inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Årets investering
Försäljning och utrangeringar
Utgående anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar
Försäljning och utrangeringar
Årets avskrivning
utgående avskrivningar
Bokfört värde

12

2007
20 325
0
20 325

2006
6 783
-1 250
5 533

2007

2006

140 892
0
0
140 892

140 892
0
0
140 892

-140 892
0
0
-140 892
0

-140 892
0
0
-140 892
0
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skolungdomarna, gav en nettointäkt till
föreningen om 6 000 kr.

Ekonomisk kommentar 2007

Bingo- och lotteriverksamheten har haft en
nedåtgående trend under många år och det
rökförbud som infördes den 1 juli 2005, visade
sig bli en katastrof för bingot, och är tyvärr
något som vi har gemensamt med många
klubbar i landet. Denna nedåtgående trend har
för LSS något brutits under 2007. Resultatet
för 2007 utföll under budget med 47 000 kr,
men översteg utfallet för 2006 med 93 000 kr
och hamnade till slut på 163 000 kr.

Verksamheten 2007 uppvisar ett operativt
underskott om 11 700 kr. Finansnettot är 20
300 kr vilket medför att verksamhetsresultatet
för 2007 därmed hamnar på ett överskott om 8
600 kr.
I förra årets intäkter ingick ett krav om
123 000 kr på Malmö Fritid, på grund av
stängningen av undervisningsbassängen under
hösten 2006. Detta har belopp har utbetalats till
LSS.

Stor återhållsamhet har rått inom de
administrativa kostnaderna, utfallet blev
139 000 kr bättre än 2006 och 191 000 kr
bättre än budget.

Under våren 2007 konstaterades ytterligare nya
och allvarliga skador på Aq va Kul och badet
fick därför stängas helt och hållet, och är
fortfarande stängt. Klubben behövde därmed
flytta ut sin verksamhet till Lindängsbadet och
under större delen av 2007 bedriva densamma
utomhus. Under oktober kom den efterlängtade
tältöverbyggnaden, så att höstsäsongen kunde
drivas under acceptabla former för simmare
och tränare. Att inte kunna bedriva
verksamheten i den för klubben normala
lokalen, har medfört direkta intäktsbortfall.
Under verksamhetsåret har från Malmö Fritid
erhållits ytterligare förlustbidrag, utan vilka
klubben skulle ha haft stora svårigheter att
klara av sin verksamhet.

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
verksamhetsansvariga har uppvisat en icke
oväsentlig anpassning till den ekonomiska
situationen. Styrelsen kommer även
fortsättningsvis att ha fokus på ekonomin och
fortsätta arbetet att stärka föreningens
ekonomi.
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
Malmö Kappsimningsklubb.

De sammantagna olika statliga och kommunala
aktivitetsbidragen utföll med 170 000 kr under
budget. Vår lilla fina tävling Mini Trofén,
vilken budgeterats med 12 000 kr i överskott,
utföll med 0 kr i resultat. Sponsorintäkterna
uppgick till 95 000 kr under verksamhetsåret.

Det egna kapitalet uppgick vid
verksamhetsårets slut till 208 000 kr.

Lindängsbadet gjorde ett överskott om 89 000
kr, vilket var 14 000 kr bättre än budget. Ett
resultat som klart understiger förhoppningen i
förra årets ekonomiska kommentar.

Ett stort tack framförs till alla våra
verksamhetsansvariga för ett utmärkt arbete
under 2007.

Breddverksamhetens intäkter hamnade på 250
000 kr under budget och nettoresultatet utföll
med 120 000 kr under budget. Jämfört med
2006 med utfallet 142 000 kr sämre. Detta trots
att personal-kostnaderna för 2007 understeg
budget med 290 000 kr och var jämfört med
2006 310 000 kr lägre.

Trots ett i många avseenden besvärligt 2007,
men med ekonomin i balans och med bra
verksamheter i föreningen, kan vi med
tillförsikt ta oss an det 84e verksamhetsåret i
Limhamns Simsällskap.
Malmö i februari 2008
Per Tegsved, kassör

Den statliga aktiviteten Handslaget, syftande
till att ta reda på simkunnigheten bland
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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
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 omgående. 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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