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Ordförandeordet
Verksamhetsåret 2011 slutade Magnus Lennartsson som klubbdirektör och ersattes av
tillförordnade klubbdirektören Christer Jansson. I skrivande stund pågår arbete med
rekrytering av ordinarie klubbdirektör. Magnus arbetar nu istället bland annat med att
stärka och utveckla våra relationer med idrottsgymnasiet Procivitas samt med sponsring.
Arbetet med att försöka få pengar från sponsorer har hittills varit begränsat och intäkterna
en mycket liten del i förhållande till de stora inkomstkällorna träningsavgifter och bidrag. Vi
gör nu ett försök att öka sponsorintäkterna kraftigt. Med tanke på det stora antalet
medlemmar vi har och att simning inte bara är en sport utan också en färdighet som alla ska
kunna så borde förutsättningarna att öka sponsorintäkterna vara goda. Magnus har börjat
arbetet med stor idérikedom och entusiasm.
En annan viktig händelse är att breddansvarige Annki Sandberg slutade. Maria Allison och
Therese Ahlberg delar nu på breddansvaret. Bredden (all simundervisning för personer som
inte kan simma eller inte tävlingssimmar) är den stora intäktskällan som all verksamhet är
beroende av och det är därför viktigt att de personer som ansvarar för verksamheten är så
bra som möjligt att leda den. Både Maria och Therese är unga människor med ledartalanger
och vi är glada för att de valt att arbeta hos oss.
De (troligen) kommande nya två baden i Malmö diskuteras mer och mer i klubben. En av de
viktigaste uppgifterna vi har är att förebereda oss så att vi får så mycket bantider som
möjligt. Målet är att bantiderna ska vara betydligt längre än idag. Konkurrensen om dessa
kommer att vara stor. Vi måste visa staden att det är vi som bäst levererar simkunnighet till
invånarna. För att göra det tror jag vi som vilken annan säljare som helst ska ge oss ut på
gatorna i de områden där simkunnigheten är låg och rekrytera nya elever.
Ett led i det rekryteringsarbetet är det bidrag på 222 000 kr som vi i slutet av året fick från
Sparbanksstiftelsen Öresund för att utbilda kvinnor som av religiösa skäl inte får simma
tillsammans med män i simning och därefter utbilda dem till instruktörer.
Som ordförande får man ibland en känsla av att upplevda negativa händelser får alltför stort
utrymme på bekostnad av allt bra som görs. Det måste därför framhållas att
breddverksamheten, som ju formellt är den enda verksamhet Limhamns Simsällskap har, är
mycket framgångsrik och har varit det ända sedan början av 1900-talet, något vi ska vara
stolta över. Alla anställda, från administrationen på kansliet till instruktörerna på
bassängkanten, ska ha äran av detta. En organisation i utveckling måste givetvis tåla kritik
och kritik är i sig utvecklande. Högt i tak ska det vara och den man älskar agar man.
Malmö den 20 januari 2012
Jörgen Hemby
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Medlemsuppgifter 2011
Medlemssiffror i LSS under året
Ålder
0-3år
4-6år
7-12år
13-19år
20-25år
26årSumma

Kvinnor
130
257
320
54
16
62
839

Män
140
262
357
49
3
26
837

Totalt
270
519
677
103
19
88
1676

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@malmokappsim.se
www.malmosim.nu

Ni hittar också information från vår verksamhet på Malmö Kappsimningsklubbs
sida på Facebook och på www.malmokappsim.se

Bankgiro:
Org-nr:

608-3711
846000 - 2978
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Styrelse och kansli under verksamhetsåret 2011
Limhamns Simsällskaps styrelse
Ordförande
ledamot
ledamot och sekr.
kassör
suppleant

Jörgen Hemby
Pernilla Gundersson
Peter Liljegren
Kristin Olsson
Helene Lloyd

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

kansliet tom. 110531
from 110601
tränare
tränare
tränare
simmar representant

Övriga funktioner
Svea Hansson
John Börje Thelin
Leif Engdahl
John Börje Thelin
Per Tegsved
Ingvar Engström

Revisor
Revisor
Revisorssuppleant
Ordförande Valberedningen
valberedning
valberedening

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
Christer Jansson
Magnus Lennartsson
Mona Bresgen
Robert Johnsson
Macus Åradsson
Anna Lundberg
Therese Ahlberg

Klubbchef (100 %) tom 110531
Klubbchef (100%) from 110601
Ansvarig Procivitas, marknadsföring samt PR (100%) from 110601
Klubbadministration (100 %)
Chefstränare simning (100 %), föräldraledig
Administratör och simtränare (100%) from 110801
Breddansvarig 50% tom 110731
Bredd- och babysimsansvarig 50% from 110901

Övriga Anställda
Förutom de som varit anställda på månadsbasis har föreningen flertalet instruktörer och
tränare som arbetar i vår organisation
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Breddverksamheten
2011 har Limhamns Simsällskap bedrivit babysim, simskola, skolsim och teknikskola.
Under året simmade vi på Aq-Va-Kul, Oxievångsbadet och Rosengårdsbadet.
Vi genomförde fyra Knatte Race, tillsammans med Malmö Simsällskap, under detta år på AqVa-Kul. Vi hade tre perioder av sommarverksamheten det vill säga sommarsimskolan som
bedrevs ute på Lindängsbadet.
Vi 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 32 klasser hos oss på både Aq-va-kul och Rosengårdsbadet.
Under höstterminen simmade 21 klasser på Aq-va-kul. Hos oss på skolsimmet har vi haft fem
stycken instruktörer som har jobbat med alla dessa klasser och vattenprovet.
Ängsdal skolan har simmat hos oss med två skolklasser. 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 vår
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 delta. Under dessa träffar har vi arbetat med team
bildning, få ut information om hur verksamheten ser ut, hur vi skall jobba vidare med
verksamheten och haft en massa glada stunder och roliga aktiviteter vilket vi kommer att
fortsätta med.
Vi har haft två Introduktions utbildningar och två simlärarkandidats utbildning under 2011.
Under året har alla våra instruktörer genomgått HLR.
Arbetet med att rekrytera fler instruktörer jobbar vi mycket med och rekryteringsprocessen
har förändrats under året till det positiva.
Beslut om förändring av arvodet för våra instruktörer har gått igenom under 2011 och
kommer att träda i kraft under våren 2012. Vi har även förändrat tillväga gångsättet för
utbildningarna vilket innebär att vi nu följer SSF riktlinjer för utbildningsspåren rakt av.
Vi har lyckat rekrytera många före detta, och aktiva, simmare till vår verksamhet vilket har
varit ett mål tidigare så att vi inte går miste om deras kunskap.
Maria Allisson
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Resultaträkning 2011

Limhamns Simsällskap
846000-2978
RESULTATRÄKNING

NOT

2011

2010

2
3

3 263 812
1 258 939
292 475
477 059

3 388 672
1 174 319
260 100
6 960

5 292 285

4 830 051

4

-1 723 299

-1 543 074

5

-3 716 423
-50 702

-3 346 996
1 000

-5 490 424

-4 889 070

-198 139

-59 019

36 449
36 449

585
585

Resultat efter finansiella poster

-161 690

-58 434

Årets resultat

-161 690

-58 434

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 2011

Limhamns Simsällskap
846000-2978
BALANSRÄKNIING

NOT

2011

2010

Anläggningstillgångar
Inventarier

7

0

0

0

0

193 992

81 197

404 513

245 089

Kassa och bank

1 441 631

1 626 908

Summa omsättningstillgångar

2 040 136

1 953 194

SUMMA TILLGÅNGAR

2 040 136

1 953 194

875 338
-161 690
713 648

933 772
-58 434
875 338

517 777

430 255

808 711
1 326 488

647 601
1 077 856

2 040 136

1 953 194

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

Limhamns Simsällskap
846000-2978
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
2011

2010

Nettoomsättningen fördelar sig enligt följande:
Idrottsverksamheterns intäkter
Sponsring, reklam och annonser
Lotterier, bingo och försäljningsintäkter
Summa

2 751 930
0
511 882
3 263 812

2 932 323
0
456 349
3 388 672

Not 3
Offentligrättsliga bidrag
Bidrag:
Kommun
Stat
Summa

517 284
741 655
1 258 939

589 069
585 250
1 174 319

-1 615 405
0
-158 595
-1 774 000

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

2011
6
67%

2010
7
50%

3 003 531
592 403
120 489

2 426 554
533 697
67 505

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

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
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Löner och andra ersättningar fördelade
mellan styrelseledamöter m.fl. och anställda
Ersättning till styrelse
Ersättning till övriga anställda

Styrelseledamöter
Styrelseledamöter
varav män

2011
0
3 003 531

2010
0
2 426 554

2011
antal
4
2

2010
antal
4
3

2011
36 449

2010
585

36 449

585

2 011

2010

140 892
0
140 892

140 892
0
0
140 892

-140892
0
0
-140 892
0
0
-140 892

-140892
0
0
-140892
0
0
-140 892

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
Försäljning och utrangeringar
Utgående anskaffningsvärde
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Ekonomisk kommentar 2011

Verksamheten 2011 ger ett underskott på 198 139 kr. De finansiella intäkter uppgick till 36
449 kr, vilket gav att det totala verksamhetsresultatet, efter finansnetto, hamnade på ett
underskott på161 690 kr. (Att jämföra med -59 019 föregående år).
Nettoomsättningen ökade något under 2011 jämfört med 2010. Verksamheten fortsätter att
vara stabil efter återhämtningen från några år av nedgång följt av återhämtning. Den
stabiliserade omsättningen och därmed verksamheten är ett gott tecken för framtiden.
Sett från medlemsavgifterna så ökade dessa i förhållande till 2010.
Föreningens kostnader för 2011 översteg 2010 års kostnader med 180 225 kr, på grund av
engångskostnader vid omorganisering samt renovering av klubblokalen. 2012 års budget visar
på en fortsatt ökning av föreningskostnaderna.
Budgeten för verksamhetsåret var på 406 000 kr.
För 2012 uppvisar budgeten ett överskott om 272 500 kr..
Verksamheten har framförallt bedrivits på Aq-va-Kul under året.
Föreningens kapital uppgick vid verksamhetsårets slut till 713 648 kr.
Ett stort tack till alla ansvariga i klubben för förnuftig återhållsamhet med klubbens
ekonomiska resurser och för ett mycket gott arbete under 2011.
Trots att 2011, liksom föregående år, blev ett år med svårigheter på grund av badhus
situationen, kan vi med bra verksamheter i klubben och en ekonomi i balans ta oss an det 88:e
verksamhetsåret i Limhamns Simsällskap med tillförsikt.

Malmö i mars 2011
Kristin Olsson
Kassör Limhamns Simsällskap
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Budget 2012
Limhamns Simsällskap
846000-2978

BUDGETFÖRSLAG 2012

LSS
2012
BUDGET

LSS
2011
UTFALL

LSS
2011
BUDGET

Nettoomsättning
Offentligrättsliga bidrag
Medlemsavgifter
Övriga föreningsintäkter

3 090 000
1 207 000
297 000
638 000

3 412 623
1 110 007
292 475
477 180

3 054 000
1 277 000
267 000
777 000

Summa intäkter

5 232 000

5 292 285

5 375 000

-1 139 500

-1 723 299

-1 326 000

-3 774 000

-3 716 423

-3 604 000

-46 000

-50 702

-39 000

-4 959 500

-5 490 424

-4 969 000

272 500

-198 139

406 000

0

0

0

272 500

-198 139

406 000

0
0

36 449
36 449

0
0

Resultat efter finansiella poster

272 500

-161 690

406 000

Årets resultat

272 500

-161 690

406 000

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 Utmanaren, 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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