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Ordförandeordet
Oxievångsbadet, där vi bedriver simundervisning, öppnade åter hösten 2010 efter att ha varit
stängt i ungefär ett år. Under omkring fem veckor hade vi problem med badet på Parkmöllan
då vattnet ej var tillräckligt varmt. Friskis och Svettis är huvudman och ansvarig för vattnets
kvalitet. På Lindängsbadet medförde vår systerklubb MKK:s arrangerande av svenska
mästerskapen i simning att vi inte kunde genomföra fler än två sommarsimskolor istället för
normala tre sommarsimskolor. Antalet deltagare i Babysimmet minskade något, förmodligen
beroende på svininfluensan men i övrigt ökade antal simgrupper.
Vi har aldrig haft så många instruktörer anställda som under 2010. Vi behöver ändå hela tiden
nya instruktörer, eftersom verksamheten växer och instruktörerna utgörs av lättrörlig ungdom.
Även om den bästa rekryteringsmetoden är rekommendationer från ungdomar som redan är
siminstruktörer så satte vi under 2010 upp anslag om rekryteringsbehovet på Helenholmsskolan där det bedrivs förskollärarutbildning.
Vår ambitiöse och duktige instruktör Therése Ahlberg fick Skånes idrottsledarstipendie på
7 000 kr till henne och 3000 kr till oss. Förutom äran för henne av att ha fått priset så är det
säkerligen en bra merit för henne i hennes fortsatta yrkeskarriär. Hon är en av många goda
förebilder för våra många nya instruktörer som ska slipas till att bli lika duktiga som Therése.
Förmågan att lyssna på sina medlemmar och förstå deras behov är som vi alla vet en viktig
förutsättning för att nå framgång i sin verksamhet. Ett bra exempel från vår egen verksamhet
är införandet av så kallade fortsättningsgrupper på samtliga nivåer i simskolan. Tidigare
kunde barn som nästan klarat sin nivå få börja om helt tillsammans med barn som aldrig gått i
undervisning på nivån och som därför inte kunde lika mycket som den som nästan klarat
kursen. Detta ledde till missnöje. Genom att lyssna på föräldrarnas och barnens önskemål
infördes som en följd fortsättningsgrupperna, vilket innebär att barnen som nästan klarat nivån
tränar med andra barn som är i samma situation. Detta gav både gladare barn och föräldrar
och inte minst bidrog det till att barnen i större utsträckning än tidigare fortsätter med
simning, vilket är jätteviktigt för oss.
Vi genomförde helt i egen regi Simkunnighetens dag den 29 jan 2010 på Aqua-Kul, vilket
innebar att allmänheten fick komma för att testa sin simkunnighet med översyn av våra
instruktörer. I samarbete med skolorna i Malmö och Svenska Simförbundet som genomfördes
vattenprovet, vilket är ett simkunnighetstest för skolelever. Både simkunnighetens dag och
vattenprovet är ansträngningar från vår sida att försöka öka simkunnigheten i Malmö.
Den mycket omfattande skolsimsverksamheten som vi bedriver och som innebär att Malmöskolor köper simkurser av oss utvärderas årligen genom att vi låter lärare lämna synpunkter på
hur de tycker vi bedrivit undervisningen. Det gläder oss är att lärarna är väldigt nöjda.
Vad vi hela tiden ska sträva efter är att behålla och förbättra våra specialistkunskaper i
konsten att lära en människa simma och att utveckla sin simkunskap samt att vara beredda att
anpassa verksamheten efter det som efterfrågas så att vi har så många nöjda elever och
föräldrar som möjligt. Det är det vi är till för.
Jörgen Hemby
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Medlemsuppgifter 2010
Medlemssiffror i LSS under året
Ålder
0-3år
4-6år
7-12år
13-19år
20-25år
26årSumma

Kvinnor
118
235
316
39
13
55
776

Män
104
228
331
52
4
49
768

Totalt
222
463
647
91
17
104
1544

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

Kontaktuppgift LSS
Ni når Limhamns simsällskap under följande adresser:
Postadress:

Limhamns Simsällskap
Banérsgatan 2a
211 48 Malmö

Telefon:
Telefax:
E-post:
Web:

040-664 31 30
040-664 31 49
kansliet@malmo-kappsim.m.se
www.malmosim.nu

Ni hittar också information från vår verksamhet på Malmö Kappsimningsklubbs
sida på Facebook och på www.malmo-kappsim.m.se

Bankgiro:
Org-nr:

608-3711
846000 - 2978
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Styrelse och kansli under verksamhetsåret 2010
Limhamns Simsällskaps styrelse
Ordförande
ledamot
ledamot och sekr.
suppleant
kassör

Jörgen Hemby
Helene Lloyd
Peter Liljegren
Joakim Schultz
Per Tegsved

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

kansliet
tränare
tränare
tränare
simmar representant

Övriga funktioner
Svea Hansson
Ann-Charlotte Allisson
Leif Engdahl
John Börje Thelin

Revisor
Revisor
Revisorssuppleant
Ordförande Valberedningen

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 %)
Chefstränare simning (100 %)
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Breddverksamheten
2010 har Limhamns Simsällskap bedrivit babysim, simskola, skolsim och teknikskola.
Under våren simmade vi på Aq-Va-Kul för att sen åter igen starta simskola på
Oxievångsbadet till hösten. Det innebar att vi åter simmade på två bad.Vi hade också 4st
Knatte race tillsammans med Malmö Simsällskap under detta år på Aq-Va-Kul.
Sommarverksamheten, det vill säga sommarsimskola, hade vi två stycken perioder. Att vi ej
kunde ha tre strycken perioder som vi brukar, berodde på att vi genomförde SM.
Vill passa på att tacka all våra instruktörer som har gjort ett fantastiskt jobb.
Babysim
Verksamheten har bedrivits på Bellevue Park, Parkmöllan samt Universitetssjukhuset MAS.
Skolsimundervisningen
Under vårterminen simmade 26 klasser hos oss. När sen Lindängsbadet öppnade kom några
klasser till badet och gjorde vattenprovet. Under höstterminen simmade 19 klasser. Hos oss
på skolsimmet har vi haft fem stycken instruktörer som har jobbat med alla dessa klasser och
vattenprovet. Ängsdalsskolan har simmat hos oss med 3 stycken klasser. Denna skola har
valt att komma en gång i veckan under hela läsåret. Det har blivit en bra kontinuitet i
skolsimmet då vi har kunnat ha med samma instruktörer.
Utbildning / ledare
Våra instruktörer har tyckt att det varit roligt och lärorikt med sina arbeten, vilket har
medfört 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 teambuildning, simutbildning och mycket information om hur verksamheten ser ut och hur vi skall
jobba vidare. Något vi kommer att fortsätta med.
Vi har haft en Introduktionsutbildning och en simlärarkandidatsutbildning under 2010. Inom
babysim har vi nu ytterligare två stycken färdigutbildade babysiminstruktörer.
Även två stycken nyutbildade minisimsinstruktörer har vi hunnit med.
Vi har under hela året arbetat med att få så många som möjligt att göra HLR-utbildning.
Detta arbete kommer vi att fortsätta jobba med 2011 då vårt mål är att alla skall ha
genomgått HLR-utbildning.
Arbetet med att rekrytera fler instruktörer jobbar vi mycket med och kommer så att göra
under lång tid.
Annki Sandberg och Anna Lundberg
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Resultaträkning 2010

RESULTATRÄKNING

NOT

2010

2009

2
3

3 388 672
1 174 319
260 100
6 960

2 968 804
1 139 162
316 126
844 201

4 830 051

5 268 293

4

-1 543 074

-1 469 226

5

-3 346 996
1 000

-3 195 257
-42 190

-4 889 070

-4 706 673

-59 019

561 620

585
585

3 367
3 367

Resultat efter finansiella poster

-58 434

564 987

Årets resultat

-58 434

564 987

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 2010

BALANSRÄKNIING

NOT

2010

2009

Anläggningstillgångar
Inventarier

7

0

0

0

0

81 197

162 838

245 089

416 948

Kassa och bank

1 626 908

1 557 772

Summa omsättningstillgångar

1 953 194

2 137 558

SUMMA TILLGÅNGAR

1 953 194

2 137 558

933 772
-58 434
875 338

368 784
564 987
933 771

430 255

499 860

647 601
1 077 856

703 927
1 203 787

1 953 194

2 137 558

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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Tilläggsupplysningar (noter) 2010

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

2009

2 932 323
0
456 349
3 388 672

2 380 045
90 000
498 759
2 968 804

589 069
585 250
1 174 319

580 409
558 753
1 139 162

-1 461 391
0
-276 396
-1 737 787

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

2010
7
50%

2009
8
62%

Offentligrättsliga bidrag

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

2010

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

2 426 554
533 697
67 505

2 111 633
645 562
102 229

2010
Ersättning till styrelse
0
Ersättning till övriga anställda
2 426 554
Limhamns Simsällskap har en platt organisation där de verksamhetsansvariga är organisatoriskt
likställda.
Alla verksamhetsansvariga lyder direkt under styrelsen.

2009
0
2 111 633

Löner och andra ersättningar fördelade
mellan styrelseledamöter m.fl. och anställda

Styrelseledamöter

2010
antal
4
3

Styrelseledamöter
varav män

2009
antal
4
2

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
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2010
585

2009
3 367

585

3 367

2010

2009

140892
0
0
140892

140 892
0
0
140 892

-140892
0
0
-140892
0

-140 892
0
0
-140 892
0
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Ekonomisk kommentar 2010
Verksamheten 2010 uppvisar ett operativt underskott om 58 466 kr, till stor del tack vare
lägre kostnader än budgeterat. Verksamhetsårets nettoomsättning, liksom sponsorintäkter och
lotterier/bingo uppvisade under 2010 ett lägre belopp jämfört med 2009, bland annat beroende
på att bidragen från Malmö Fritid för Aq-Va-Kul slutbokades under 2009. De
offentligrättsliga intäkterna var under 2010 högre jämfört med 2009. Föreningskostnaderna
för 2010 ligger i paritet med 2009 års kostnader, men understiger budgeterat belopp med
194 425 kr. Budgeten för 2011visar på ytterligare sänkningar, längre fram kan vi med visshet
konstatera att kostnaderna åter kommer att öka, 2012 är det åter ett OS-år.
Budgeten för verksamhetsåret 2011 uppvisar ett underskott om – 25 000 kr, efter ett gediget
arbete av klubbens olika verksamhetsansvariga. Lindängen kommer att under 2011 ha ett
normalår, inget SUM-SIM eller SM.
Skatterevisionen av föreningens verksamhet för 2010 är avslutad. Denna revision har medfört
att hela redovisningen nu är verksamhetsindelad i 8 olika verksamheter. Fullt genomslag
kommer synas under 2011.
Vid verksamhetsårets utgång uppgår det egna kapitalet till 875 338 kr.
Ett stort tack till alla ansvariga i klubben för stor återhållsamhet med klubbens ekonomiska
resurser och ett utmärkt arbete under 2010.
Trots ett i flera avseenden besvärligt 2010, liksom 2009, men med en ekonomi i balans och
med bra verksamheter i föreningen, kan vi med tillförsikt ta oss an det 87e verksamhetsåret i
Limhamns Simsällskap.

Malmö i mars 2010
Per Tegsved
Kassör
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Revisionsberättelse
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Budget 2010

BUDGETFÖRSLAG 2011

LSS
2011
BUDGET

LSS
2010
UTFALL

LSS
2010
BUDGET

Nettoomsättning
Offentligrättsliga bidrag
Medlemsavgifter
Övriga föreningsintäkter

3 054 000
1 277 000
267 000
777 000

3 388 672
1 174 319
260 100
6 960

2 772 250
1 151 778
295 525
650 700

Summa intäkter

5 375 000

4 830 051

4 870 253

-839 000

-1 543 074

-1 304 749

-3 604 000

-3 346 996

-3 230 711

-526 000

1 000

-569 736

-4 969 000

-4 889 070

-5 105 196

406 000

-59 019

-234 943

0

0

0

406 000

-59 019

-234 943

585
585

10 000
10 000

Resultat efter finansiella poster

-58 434

-224 943

Årets resultat

-58 434

-224 943

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.

Jämställdhetsarbete
Vi arbetar för jämställdhet i vår verksamhet och har ambitionen att kunna bedriva simidrott
för alla.

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