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Dagordning
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Datum: 2013-03-21
Tid: 18.00
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Mötets öppnande.
Fastställande av röstlängd.
Val av;
a) ordförande för mötet.
b) sekreterare för mötet.
Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera
protokollet.
Fråga om mötet har utlysts enligt stadgarna.
Fastställande av dagordningen.
Styrelsens berättelser för sistförflutna räkenskaps- och verksamhetsåret;
a) verksamhetsberättelse.
b) förvaltningsberättelse omfattande resultaträkning och balansräkning.
Revisorernas berättelse över det sistförflutna räkenskaps- och verksamhetsåret.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Val av;
a) Val av Föreningens, tillika styrelsens, ordförande för en tid av ett år.
b) Val av två ledamöter i styrelsen för en tid av två år.
c) Val av en suppleant i styrelsen för en tid av ett år.
d) Val av en revisor för en tid av två år.
e) Val av en revisorssuppleant för en tid av ett år.
f) Val av tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.
g) Inga fyllnadsval är aktuella.
Presentation av budget och verksamhetsplan för innevarande räkenskapsår.
Beslut om medlemsavgifter för nästkommande räkenskapsår.
Behandling av förslag från styrelsen och/eller medlem.
Beslut om stadgeändringar. 2:a beslutet enligt nuvarande stadgar § 27.
1:a beslutet fattades 2013-01-16.
Förslag till nya stadgar finns tillgängliga på föreningens hemsida.
Utdelning av priser och utmärkelser.
Mötets avslutande.
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Ordförandeordet
Den stora administrativa händelsen 2012 var utseendet av Robert Johnsson till ny
klubbdirektör för all tre klubbarna LSS, MS och MKK. Utseendet skedde efter det att platsen
utannonserats på flera olika ställen. Ett stort antal kvalificerade personer sökte tjänsten och
flera intervjuer hölls av den grupp inom styrelsen som utsetts att vaska fram de slutliga
kandidaterna. När det var gjort återstod två personer, varav Robert, kallad Robban, var en.
Han är således utsedd i stor konkurens, vilket borgar för att hans mandat från styrelsen att
bedriva ett klubbdirektörsarbete som gör skäl för namnet är stort. Hans arbete hittills har, som
jag ser det, visat att styrelsen valde rätt person. Robban har genomfört förbättringar och han
har intressanta idéer på hur klubben (klubbarna) ska utvecklas.
Simundervisningsverksamheterna (simskola, skolsim, babysim, vuxensim och annan
simundervisning) som Maria Allisson och Therése Ahlberg ansvarar för går mycket bra.
Nästan alla grupper har varit och är så gott som fulla. Maria och Therése har arbetat hårt med
logistiken. De har med andra ord skrivbordsplanerat så att en grupps platser så väl som
möjligt fylls av elever. Det har inneburit att grupperna anpassats tidsmässigt efter hur bra
tiden passar respektive grupp så att grupperna blivit så stora som möjligt (inom det maximala
antalet). En tid som är bra för en åldersgrupp eller typ av simgrupp är dålig för en annan
grupp. Planeringen har skett med hänsyn till deltagarna i de små grupperna som flyttats till
andra tider så att dessa kunnat stanna kvar i klubben.
Det har tidigare varit ett problem för Maria och Therése att på ett enkelt sätt rekrytera nya
instruktörer. Omsättningen på instruktörer har varit stor. Maria och Therése har därför
medvetet arbetat för att rekrytera nya instruktörer bland tävlingssimmarna, vilket gett
förväntat positivt resultat: Bättre kunnande bland instruktörerna, ett större intresse för att
arbeta många timmar (inte endast vissa dagar), minskad omsättning av instruktörer, ökad
sammanhållning och en minskad administration genom att antalet instruktörer minskat från
omkring 80 till omkring 60 trots att antalet undervisningstimmar inte minskat utan snarare
ökat.
En annan bidragande orsak till instruktörernas intresse för att arbeta fler timmar är säkerligen
den förhållandevis i procent räknat rejäla löneökning som dessa fick 2012, även om lönen i
kronor räknat inte är hög jämfört med vissa servicejobb.
En annan åtgärd Maria och Therése genomfört för att öka antalet elever är en ökad
tillgänglighet på telefon inför terminsstarter. Försök med detta har slagit väl ut. Det är inte alla
som vill eller kan anmäla sig på vår hemsida.
De bedömer att trenden är att efterfrågan ökar på undervisning av relativt stora barn,
nioåringar och äldre barn samt av vuxna och bebisar. Här skulle klubben kunna fylla fler
grupper, beträffande babysim också mitt på dagen. Idag finns bantider lediga på kvällar för 912- åringar och för vuxna men inte för babysim som kräver varmare vatten. Kanske skulle det
finnas möjlighet att få tillräcklig beläggning av elever i en ny bassäng på en ny plats.
Att döma av de rapporter som lämnats till styrelsen så fungerar den övriga fast anställda
personalen på kansliet också bra.
Ett stort tack till all personal!
Malmö den 24 januari 2013
Jörgen Hemby
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Medlemsuppgifter 2012
Medlemssiffror i LSS under året
Ålder
0-3år
4-6år
7-12år
13-19år
20-25år
26årSumma

Kvinnor
113
210
316
61
7
51
758

Män
144
242
352
48
8
31
825

Totalt
257
452
668
109
15
82
1583

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:
E-post:
Web:

040-664 31 30
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 2012
Limhamns Simsällskaps styrelse
Ordförande
ledamot
ledamot och sekr.
kassör
suppleant

Jörgen Hemby
Pernilla Gundersson
Peter Liljegren
Per Tegsved
Niklas Malmring

Adjungerade till styrelsen
Robert Johnsson
Vakant

Klubbdirektör och chefstränare
simmar representant

Övriga funktioner
Svea Hansson
John Börje Thelin
Leif Engdahl
John Börje Thelin
Göran Hedbys
Ingvar Engström

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
Robert Johnsson
Magnus Lennartsson
Christer Jansson
Mona Bresgen
Macus Åradsson
Stefan Nilsson
Therese Ahlberg
Sara Åberg
Ioannis Ionnidis

Klubbdirektör och chefstränare (100%)
Ansvarig Procivitas, marknadsföring samt PR och simtränare
(100%)
Ansvarig Lindängsbadet och administratör (100%)
Klubbadministration (100 %)
Administratör och simtränare (75%) tom 120630
Simtränare 50%
Bredd- och babysimsansvarig 50% tom 120630
Babysimsansvarig from 120701
Skolsim 50%

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
2012 har Limhamns Simsällskap bedrivit babysim, simskola, skolsim och teknikskola.
Under våren simmade vi på Aq-Va-Kul, Oxievångsbadet och Rosengårdsbadet.
Vi genomförde fyra Utmanaren, tillsammans med Malmö Simsällskap, under detta år på AqVa-Kul. Vi hade tre perioder sommarsimskolan som bedrevs ute på Lindängsbadet och vi
hade för första gången sommarverksamhet även för våra babysimmare.
Vi vill passa på att tacka alla våra instruktörer som har gjort ett fantastiskt jobb!
Babysim
Vi har haft babysim och minisim på Bellevue Park och Universitetssjukhuset SUS. Under året
har vi byggt upp en stabil instruktörsstab. Vid årsskiftet 2011/2012 hade vi rekordfå
babysimsinstruktörer men kan nu, ett år senare, konstatera att vi lyckats rekrytera och
utbilda nya instruktörer från simskolan och att instruktörer som tidigare jobbat hos oss har
kommit tillbaka. Vi genomförde för första gången en sommarkurs i babysim och erbjöd nya
och befintliga medlemmar att sommarsimma under juni, detta var mycket populärt. Under
hösten 2012 har babysimsansvarig Therése Ahlberg varit ledig och Sara Åberg har vikarierat.
Skolsimundervisningen
Under vårterminen simmade 20 klasser hos oss på både Aq-va-kul. På skolsimmet har vi
under våren haft fem stycken instruktörer som har jobbat med alla dessa klasser och
vattenprovet. Under hösten ändrade vi vårt upplägg för skolsim och därför har vi endast tre
instruktörer som arbetar med skolsimmet och en max klass på 25 elever. Dessutom tog
Louise Liljegren över som skolsimsansvarig hösten 2012.
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 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
building, 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 simlärarkandidatsutbildningar och en teknikinstruktörsutbildning under 2012.
Under året har alla våra instruktörer genomgått HLR. Alla våra instruktörer genomgår intern
fortbildning under terminens gång då vi en fredag i månaden träffas på Rosengårdsbadet för
praktisk genomgång där frågor om verksamheten besvaras och instruktörerna lär sig lite
nytt. Arbetet med att rekrytera fler instruktörer jobbar vi mycket med och
rekryteringsprocessen har förändrats under året till det positiva.
Vi har lyckats 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.
Malmö i januari / Maria Allisson
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Resultaträkning 2012

Limhamns Simsällskap
846000-2978
RESULTATRÄKNING

NOT

2012

2011

2010

2
3

2 550 541
1 282 154
274 225
710 661

3 263 812
1 258 939
292 475
477 059

3 388 672
1 174 319
260 100
6 960

4 817 581

5 292 285

4 830 051

4

-1 202 152

-1 723 299

-1 543 074

5

-3 461 840
-205 309

-3 716 423
-50 702

-3 346 996
1 000

-4 869 301

-5 490 424

-4 889 070

-51 720

-198 139

-59 019

28 160
28 160

36 449
36 449

585
585

Resultat efter finansiella poster

-23 560

-161 690

-58 434

Årets resultat

-23 560

-161 690

-58 434

-4 869 301

-5 490 424

-51 720

-198 139

28 160
28 160

36 449
36 449

Resultat efter finansiella poster

-23 560

-161 690

Årets resultat

-23 560

-161 690

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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Summa kostnader
Verksamhetens resultat
Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter
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Balansräkning 2012

Limhamns Simsällskap
846000-2978
BALANSRÄKNIING

NOT

2012

2011

Anläggningstillgångar
Inventarier

7

0

0

0

0

88 609

193 992

469 524

404 513

Kassa och bank

1 376 200

1 441 631

Summa omsättningstillgångar

1 934 333

2 040 136

SUMMA TILLGÅNGAR

1 934 333

2 040 136

713 648
-23 560
690 088

875 338
-161 690
713 648

489 585

517 777

754 660
1 244 245

808 711
1 326 488

1 934 333

2 040 136

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) 2012
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
2012

2011

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

2 319 116
30 000
201 425
2 550 541

2 751 930
0
511 882
3 263 812

Not 3
Offentligrättsliga bidrag
Bidrag:
Kommun
Stat
Summa

552 759
729 395
1 282 154

517 284
741 655
1 258 939

-1 164 380
0
-243 080
-1 407 460

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

2012
6
67%

2011
6
67%

2 873 857
587 983
116 789

3 003 531
592 403
120 489

2012
Ersättning till styrelse
0
Ersättning till övriga anställda
2 873 857
Limhamns Simsällskap har en platt organisation där de verksamhetsansvariga är organisatoriskt likställda.
Alla verksamhetsansvariga lyder direkt under
styrelsen.

2011
0
3 003 531

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
Pensionskosntader
Löner och andra ersättningar fördelade
mellan styrelseledamöter m.fl. och anställda
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Limhamns Simsällskap
846000-2978
Styrelseledamöter

2012
antal
4
3

Styrelseledamöter
varav män

2011
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
Försäljning och utrangeringar
Utgående anskaffningsvärde

10

2012
28 160

2011
36 449

28 160

36 449

2 012

2 011

140 892

140 892

0
140 892

0
140 892

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

-140892
0
0
-140 892
0
0
-140 892
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Ekonomisk kommentar 2012

Den direkta operativa verksamheten under 2012 gav ett överskott om 20 000 kr.
Tillsammans med finansiella intäkter om 28 200 kr blev det verksamhetsmässiga positiva
resultatet 48 200 kr Under året har kostnader utanför budget tagit till ett belopp om 51 000 kr,
vilket avser nödvändiga reparationer och förbättringar av kanslilokalerna med larm, belysning
och pentry. Föreningens andel i Badshopen har medfört en nedskrivning med 20 500 kr med
anledning av avtal med ny leverantör. Det slutliga resultatet blir därmed ett underskott om
23 500 kr (att jämföras med ett underskott om 161 700 kr för 2011).
Nettoomsättningen sjönk under året, helt relaterat till skolsimsverksamheten. Medlems- och
träningsavgifter är något högre för 2012 än 2011 och ligger på en stabil nivå. Föreningens
kostnader uppvisar en betydligt lägre nivå under 2012 jämfört med 2011.
Verksamheten fortsätter att vara stabil efter återhämtningen från några år av nedgång. Den
stabiliserade omsättningen och därmed verksamheten är ett gott tecken för framtiden.
2013 års budget visar på en fortsatt stabilisering av kostnaderna med ett totalt budgeterat
underskott om 31 000 kr.
Verksamheten har under året framförallt bedrivits på Aq-va-Kul och Lindängsbadet.
Föreningens kapital uppgick vid verksamhetsårets slut till 690 088 kr.
Ett stort tack till alla ansvariga i klubben för förnuftig återhållsamhet med klubbens
ekonomiska resurser och för ett mycket gott arbete under 2012.
Trots att 2012, liksom ett antal föregående år, blev ett år med svårigheter på grund av badhussituationen, kan vi med tillförsikt, med bra verksamheter i föreningen och en ekonomi i
balans, ta oss an det 89:e verksamhetsåret i Limhamns Simsällskap.

Malmö i februari 2013
Per Tegsved
Ekonomiansvarig Limhamns Simsällskap
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Budget 2013
Limhamns Simsällskap
846000-2978

BUDGETFÖRSLAG 2013

LSS
2013
BUDGET

LSS
2012
UTFALL

LSS
2012
BUDGET

Nettoomsättning
Offentligrättsliga bidrag
Medlemsavgifter
Övriga föreningsintäkter

2 501 935
1 240 548
275 000
715 000

2 553 261
1 241 045
274 225
749 050

3 090 000
1 207 000
297 000
638 000

Summa intäkter

4 732 483

4 817 581

5 232 000

-903 541

-1 202 152

-1 139 500

-3 417 237

-3 461 840

-3 774 000

-212 400

-205 309

-46 000

-4 533 178

-4 869 301

-4 959 500

199 305

-51 720

272 500

0

0

0

199 305

-51 720

272 500

0
0

28 160
28 160

0
0

Resultat efter finansiella poster

199 305

-23 560

272 500

Årets resultat

199 305

-23 560

272 500

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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