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Ordförandeordet
I mars 2009 valdes jag för första gången till ordförande i Limhamns Simsällskap. Det här
kändes stort för mig. En klassisk Malmöförening med många anställda, stor budget och
verksamhet och med anor från 1925. Än mer spännande blev det när jag förstod att
föreningen i praktiken är en tredjedel av en förening. De andra två tredjedelarna är, som ni
vet, Malmö Simsällskap och Malmö Kappsimningsklubb. Jag inbillar mig att sådana mycket
nära samarbeten mellan tre föreningar är ovanliga i idrottssverige. Självfallet har det under
verksamhetsåret förekommit situationer när konstellationen orsakat förvirring, exempelvis
gäller detta när man skriver brev eller talar med andra inte insatta personer. Hur uttrycker
man då att man menar alla tre klubbarna utan att hela tiden upprepa alla tre namnen? Ordet
”vi” brukar fungera men kan ibland orsaka missförstånd. Ändå är jag positivt överraskad
över fördelarna. Samarbetet tillför en dynamik och kreativitet och en maktdelning som
annars kanske inte hade funnits och som gör att diskussioner och idéer om förbättringar
flödar fram på ett naturligt sätt. Det har under året dessutom visat sig inte finnas någon som
helst tvekan om att tre-musketör-principen gäller: ”en för alla, alla för en.”
Som ordförande i Limhamns Simsällskap är det naturligt att fundera på hur
simundervisningen gått under år 2009. Det är mycket glädjande att konstatera att vi tagit
igen den halvering av antalet simelever som blev resultatet av Aq-Va-Kuls stängning. Vi har
således nästan lika många elever som innan stängningen och detta trots att Lindängsbadets
väggar och tak av tältduk rasade i november 2009. Det är tveklöst så att personalen har varit
framgångsrik med att rekrytera nya elever och att styra om kurserna från Lindängsbadet till
Aqua Kul. Bra jobbat!
Raset av tältduken på Lindängsbadet i november 2009 skulle kunna vara ett kapitel för sig.
Jag nöjer mig med att konstatera att på grund av skicklighet och stor tur så kom i praktiken
ingen – så vitt jag vet - till skada. Med tur menar jag särskilt att det inte fanns några
simskolebarn på badet när tältet rasade. Med skicklighet menar jag de akuta insatserna från
framför allt simtränarna och några föräldrar att få ut simmarna ur det nedrasade tältet. Utan
detta kunde en katastrof ha inträffat. Klubben tackar för insatserna!
Självklart arbetar vi för att den nya simsportanläggningen ska byggas så fort som möjligt.
Flera insatser har gjorts i form av möten med politiker och tjänstemän och genom brev till
kommunen. Frågan är dock så stor att det oklart vad som kommer att hända och när.
För att försöka öka den låga simkunnigheten i Malmö så beslutade vi att ha som målsättning
att år 2012 ha gjort Malmö till en av Sverige simkunnigaste städer. För att lyckas med detta
så måste vi få nya elever från stadens invandrartäta stadsdelar, framförallt från Rosengård,
där simkunnigheten många gånger är mycket låg. I detta syfte så har vi infört information på
arabiska om simskoleverksamheten på vår hemsida. Vi har också bett tre kända
malmöprofiler, Jalle Lorensson (Wilmer X-medlemmen), riksdagsmannen Luciano Astudillo
och Malmös kommunstyrelseordförande Ilmar Reepalu, att berätta för oss om hur de lärde
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sig simma. Ni kan läsa deras inspirerande och känslomässiga historier på hemsidan. En annan
viktig åtgärd är att vi sedan en tid tillbaka har vuxensimskola enbart för flickor där inga
medföljande män är tillåtna.
När det gäller Limhamns Simsällskaps verksamhet i somras på Lindängsbadet så gick den bra
både verksamhetsmässigt och ekonomiskt. Förutom att den således ekonomiskt bidrar till
klubbens möjligheter att bedriva sin simundervisning så ger den även viktig
arbetslivserfarenhet åt våra unga tävlingssimmare. Sommaren 2009 arbetade nämligen ett
tjugotal unga tävlingssimmare på badet, i kiosken eller som badvakter. Detta mervärde av
att vara medlem i vår klubb är en tradition som vi ska slå vakt om. Om vi kan utöka
verksamheten på Lindängsbadet med någon ytterligare försäljning så tycker jag därför att
det måste övervägas inte bara för att öka intäkterna utan minst lika mycket för att öka
mervärdet av att vara medlem i vår klubb genom skapandet av ytterligare arbetstillfällen.

Jörgen Hemby
Ordförande Limhamns Simsällskap
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Medlemsuppgifter 2009
Medlemssiffror i LSS under året
Åldersgrupp
0 – 3 år
4 – 6 år
7 – 12 år
13 – 19 år
20 – 25 år
26 -

Kvinnor
133
262
357
70
12
59

Män
125
250
438
68
8
42

Totalt
258
512
795
138
20
101

Summa

893

931

1 824

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

Kontaktuppgift 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
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Styrelse och kansli under verksamhetsåret 2009
Limhamns Simsällskaps styrelse
Ordförande
ledamot
ledamot
suppleant
kassör
sekreterare

Jörgen Hemby
Gudrun Jardinger
Peter Liljegren
Helene Lloyd
Per Tegsved
Peter Liljegren

Adjungerade till styrelsen
Magnus Lennartsson
Johan Andersson
Robert Johnsson
Pär Berg
Vakant

kansliet
tränare
tränare
tränare
simmar representant

Övriga funktioner
Annelie Carlsson
Tommy Hansen
Leif Engdahl
John Börje Thelin
Rudi Dollmayer
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 avverkats.

Anställd personal
Magnus Lennartsson
Mona Bresgen
Robert Johnsson

Klubbchef (100 %)
Klubbadministration (100 %)
Ungdomsansvarig (100 %)
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Breddverksamheten
Under 2009 har Limhamns Simsällskap bedrivit babysim, simskola, skolsim och teknikskola.
Vårens verksamhet började på Lindängsbadet, Aq-Va-Kul och Oxievångsbadet.
Vi hade också 2st Knatte race under våren på Lindängsbadet.
Sommarverksamheten det vill säga sommarsimskola hade vi 3 stycken perioder. Tack vare
detta kom fler och simmade hos oss än 2008. Mycket roligt.
Höstens verksamhet började bara på Aq-Va-Kul och på Lindängsbadet. Oxievångsbadet
stängdes under sommaren p.g.a. reparation. De barn som har simmat med oss på
Oxievångsbadet erbjöds plats på Lindängsbadet och med samma tider och dagar med gott
gensvar
Den 18 november blåste tältet på Lindängsbadet bort. I och med att bredden inte hade
någon verksamhet på Lindängsbadet om onsdagarna hade vi stor tur. Arbetet med att
omorganisera all verksamhet som vi hade på Lindängsbadet startade med en gång. Vi
lyckades med att flytta all verksamhet över till Aq-Va-Kul med nästan alla grupper på samma
dag, tyvärr inte samma tid men med samma instruktörer. Vi började simma igen en vecka
senare den 26 november.
Även under hösten hade vi två Knatte race. Alla verksamhet slutade den 20 december.
Vill passa på att tacka all våra instruktörer som har gjort ett fantastiskt jobb framförallt i och
med att tältet blåste bort.
Babysim
Verksamheten har bedrivits på Bellevue Park, Parkmöllan samt Universitetssjukhuset Mas. Vi
har under period 3 och 4 inte haft lika många barn simmande hos oss som innan.
Skolsimundervisningen
Vårterminen började vecka 3 på Lindängsbadet med bra uppslutning. Under våren har 24 st
klasser simmat hos oss. De tre sista veckorna har vi haft vattenprovverksamhet
Höstterminen började vecka 38 också med bra uppslutning. 8 st klasser han simma innan
tältet blåste bort. Vi fick omorganisera de klasser som skulle ha simmat resten av terminen.
3 st klasser valde att simma på Aq-Va-Kul och några valde att anmäla sig till våren 2010.
Hos oss på skolsimmet har vi haft 5 stycken instruktörer som har jobbat med alla dessa
klasser. Ängsdal skolan har simmat hos oss med 3 stycken klasser. Denna skola har valt att
komma en gång i veckan under hela läsåret. Blivit en bra kontinuitet med samma
instruktörer.
Utbildning / ledare
Våra instruktörer har tyckt att det varit roligt och lärorikt med sina arbeten, vilket har med
fört att många tagit med sig sina kompisar och vänner för att dessa skall vara med i våran
gemenskap. Tillsammans har de gjort ett fantastiskt arbete med simskolan och teknikskolan.
Vi har haft två uppstartsmöten, två mitterminsmöten och två avslutningsmöten där alla våra
instruktörer har haft möjlighet att deltaga. Under dessa träffar har vi arbetat med team
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bildning, sim utbildning och mycket information om hur verksamheten ser ut och hur vi skall
jobba vidare, vilket vi kommer att fortsätta med.
Vi har haft två stycken Introduktionsutbildningar med sammanlagt 35 stycken deltagare.
Haft åtta stycken som gått Ungdomstränare 9-13 år. Sex stycken av våra instruktörer blev
klara simlärare detta år. Inom babysim har vi nu ytterligare två stycken färdigutbildade.
På utbildningssidan är vi på god väg mot hur det var innan Aq-Va-Kul rasade.
En instruktör har varit närvarande vi nordiska simlärarkonferensen.
Två instruktörer har varit i Helsingborg på inspirations dag för teknikskoleinstruktörer.
En babysiminstruktör har varit i Lund på inspirationsdag.
Vi har under hela året arbetat med att få så många som möjligt att göra HLR. Detta arbete
kommer vi att fortsätta jobba med 2010 då vårt mål är att alla skall ha genomgått HLR.
Arbetet med att rekrytera fler instruktörer jobbar vi mycket med och kommer så att göra
under lång tid.

Idrottslyft
Alla kan simma?
Tillsammans med Nya Stenkulaskolan bedriver vi ett av Skånes Idrottsförbund beviljat
projekt.
Simlärarens matpyramid?
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Resultaträkning 2009
RESULTATRÄKNING

NOT

2009

2008

2
3

2 968 804
1 139 162
316 126
844 201

3 038 851
1 029 229
240 368
683 114

5 268 293

4 991 562

4

-1 469 226

-1 918 644

5

-3 195 257
-42 190

-2 854 879
-100 514

-4 706 673

-4 874 037

561 620

117 525

3 367
3 367

42 544
42 544

Resultat efter finansiella poster

564 987

160 069

Årets resultat

564 987

160 069

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
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Balansräkning 2009
BALANSRÄKNIING

NOT

2009

2008

Anläggningstillgångar
Inventarier

7

0

0

0

0

162 838

79 501

416 948

509 877

Kassa och bank

1 557 772

1 618 277

Summa omsättningstillgångar

2 137 558

2 207 656

SUMMA TILLGÅNGAR

2 137 558

2 207 656

368 784
564 987
933 771

208 715
160 069
368 784

499 860

1 150 952

703 927
1 203 787

687 920
1 838 872

2 137 558

2 207 656

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

10

LIMHAMNS SIMSÄLLSKAP
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

Tilläggsupplysningar (noter) 2009
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

2008

2 380 045
90 000
498 759
2 968 804

2 406 470
95 000
537 381
3 038 851

580 409
558 753
1 139 162

560 286
468 943
1 029 229

-1 129 350
0
-323 957
-1 453 307

-1 654 381
0
-264 264
-1 918 644

2009
8
62%

2008
9
52%

Offentligrättsliga bidrag

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

2009

Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader

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

2 111 633
645 562
102 229

1 911 601
625 897
73 135

Löner och andra ersättningar fördelade
mellan styrelseledamöter m.fl. och anställda
2009
Ersättning till styrelse
0
Ersättning till övriga anställda
2 072 484
Limhamns Simsällskap har en platt organisation där de verksamhetsansvariga är organisatoriskt likställda.
Alla verksamhetsansvariga lyder direkt under styrelsen.
Styrelseledamöter

2009
antal
4
2

Styrelseledamöter
varav män

2008
0
1 911 601

2008
antal
4
3

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

2009
3 367

2008
42 544

3 367

42 544

2009

2008

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
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Ekonomisk kommentar 2008
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Budget 2010

BUDGETFÖRSLAG 2010

LSS
2010
BUDGET

LSS
2009
UTFALL

LSS
2009
BUDGET

Nettoomsättning
Offentligrättsliga bidrag
Medlemsavgifter
Övriga föreningsintäkter

2 772 250
1 151 778
295 525
650 700

2 968 804
1 139 162
316 126
844 201

2 884 400
1 029 246
267 725
421 700

Summa intäkter

4 870 253

5 268 293

4 603 071

-1 304 749

-1 469 226

-1 734 404

-3 230 711

-3 195 257

-3 046 783

-569 736

-42 190

-27 900

-5 105 196

-4 706 673

-4 809 087

-234 943

561 620

-206 016

0

0

0

-234 943

561 620

-206 016

10 000
10 000

3 367
3 367

18 000
18 000

Resultat efter finansiella poster

-224 943

564 987

-188 016

Årets resultat

-224 943

564 987

-188 016

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

Avskrivningar
Resultat efter avskrivningar

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter
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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 s.k. 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 minst 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 simidrottsanläggningar
En av de viktigaste frågorna under året är att vi får medverka i besluten kring framtida
simidrottsanläggningar i Malmö Stad. En diskussion och en planering för framtida simverksamhet
som har yttersta prioritet idag.

Lindängsbadet
Driften av Lindängsbadet fortsätter. Badet är delvis nyrenoverat och vi ser möjligheter att 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 de invandrargrupper som söker sig till
vår verksamhet. Speciellt på ledarsidan måste vi ytterligare stimulera intresset för att kunna ta emot
alla de barn som söker sig till oss.

Detaljer i verksamhetsplanen
Alla aktiviteter som angivits i verksamhetsplanen finns på detaljnivå i vår budget
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