2017

Årsberättelse
Stockholms Simförbund

Årsmöte
Stockholms Simförbund kallar sina medlemmar till ordinarie årsmöte,
Onsdagen den 21 mars 2018 kl.18.00
Plats, Heliosgatan 3 (vån 3), Stockholm

Dagordning
1. Årsmötet öppnas
2. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd
3. Fastställande av föredragningslista
4. Fråga om mötets behöriga utlysande
5. Val av ordförande för årsmötet
6. Val av sekreterare för årsmötet
7. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet
8. Val av rösträknare (andra än justeringsmän)
9. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret
10. Behandling av styrelsens årsredovisning för senaste räkenskapsåret
11. Behandling av revisionsberättelsen för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning för samma tid
13. Beslut om antal ledamöter i styrelsen och valberedningen
14. Kandidatnominering för val enligt punkterna 15 - 20
15. Val av distriktsordförande tillika ordförande i styrelsen för ett år
16. Val av erforderligt antal styrelseledamöter för två år
17. Val av revisor och revisorssuppleant för ett år
18. Val av ombud och suppleanter till Svenska Simförbundets årsmöte, jämte suppleanter
19. Val av ombud och suppleanter till Stockholms Idrottsförbunds årsmöte och SISU
distriktsmöten jämte suppleanter
20. Val av ordförande och erforderligt antal ledamöter i valberedningen till
nästkommande årsmöte
21. Fastställande av de skyldigheter som förening har att iakttaga mot distriktsförbundet
22. Redovisning av långsiktiga och kortsiktiga mål samt ekonomisk planering
23. Behandling av motioner och propositioner
a) Inga motioner har inkommit
b) Inga propositioner finns för behandling
24. Avslutning
- Diskussionspunkt och inriktningsbeslut; Ev. Distriktutvecklingstjänst
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Röstlängd
Vid Stockholms Simförbunds årsmöte 21 mars 2018

Förening
Bojen SK
Botkyrka Rönninge SS
Bromma SS
Danderyds Sim
Darling IF
Djurgårdens IF
Djurö‐Vindö IF
Gustavsbergs SS
Hellas Simklubb
Hemse BK
IFK Stockholm Simklubb
IF Aktiv Ungdom Lidingö
Järfälla S
Kanaans SS
Lidingö Simklubb
Lidingö simidrottsklubb
Långholmens swimrun klubb
Mälarhöjdens SS
Märsta SS
Nacka Handikapp IF
Nacka Simsällskap
Norrtälje SK
Saltsjöbadens IF Simsektionen
Sigtuna SK
Simförening Basilisk
Simsällskapet Stockholm
konstsim

Antal
röster
1
2
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1

Förening
SK Neptun
SK Täby Synchro
Skuru IK Simsektionen
Solna Sundbybergs SS 04
Spårvägen SF
Stockholms Dolphins Swim Club
Stockholms KK
Stockholms Studenters IF
Stockholms Polisens IF Simförening
Stockholms Polisens IF simhoppförening
Stockholms Polisens IF vattenpoloförening
Stockholmspostens IK
Södertälje SS
Södertörns SS
Turebergs SK
Tyresö SS
Täby Sim
Upplands-Bro SS
Wisby SS
Väsby SS
Väsby Babysimsförening
Åkersberga SS
Årsta Havsbads Stugägareförening
Älvsjö AIK Simförening
Ösmo SS

Antal
röster
2
1
2
2
2
1
2
1
2
2
2
1
2
2
2
2
2
1
2
2
1
2
1
1
1

1

Totalt 51 röstberättigade föreningar med 74 röster
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Styrelsens
verksamhetsberättelse
Inledning
Simmaråret 2017 har återigen genomförts med stora framgångar i distriktet och när det görs en
summering innehåller det många glädjeämnen och samtidigt nya stora utmaningar inför det
kommande året.
Stockholmsdistriktet fortsätter att visa att vi kan få fram framgångsrika simidrottare. I allt väsentligt
beror detta på duktiga tränare och ledare i alla led i distriktets klubbar.
Under 2017 har en fortsatt satsning varit riktade mot ungdomsverksamheten som syftat till att få fler
att börja med simidrott men också till att få fler att stanna kvar i vår idrott. Riksidrottsförbundets
”Från Triangel till Rektangel” är något som vi fortsatt analyserar hur det ska kunna implementeras i
vårt långsiktiga arbete. Vidare, under 2017 fortsatte arbetet med att i allt högre utsträckning
integrera Para-Simningen inom simningen, ett arbete som kommer att fortsätta under 2018.
Årets framgångar ger oss i distriktet möjligheter att göra reklam för vår idrott och ännu bättre
tränings- och tävlingsmöjligheter samt uppmärksamhet i media. Framgångarna har också
uppmärksammats av våra politiker i kommunala förvaltningar.
En stor fråga för distriktet under året och under kommande år är våra utmaningar kring anläggningar
och underhållsbehovet av alla simhallar i distriktet. Vi har under året varit aktiva i Stockholms
Idrottens olika fora för dessa frågor, aktivt träffat politiker och förvaltningar, avgett remissvar i
samband med projektering av nya bostadsområden samt aktivt drivit frågan kring en möjlig
övertäckning av Eriksdalsbadets utomhusbassäng. Vi har också varit aktiva i Svenska Simförbundets
strategiarbete under 2017.
Till årets ordförandekonferens bjöd vi in Patrik Sjöberg, framgångsrik höjdhoppare under många år,
från ”Tre ska bli noll & Idrottsbrevet” med syfte att lyfta frågan om nolltolerans mot sexuellt
utnyttjande inom idrotten. Vidare, var representanter från Svenska Simförbundet närvarande för att
informera om erfarenheterna av nyss införda distriktutvecklingstjänster i övriga distrikt.
Evenemanget var välbesökt och visar på mångas engagemang för distriktets utveckling.
Distriktets arbete är till stor del organiserat i kommittéer där mycket av verksamheten drivs och
genomförs. Under året har några av de planerade aktiviteterna inte genomförts mycket beroende på
att kommittéerna behöver fler som bidrar i genomförandet. Vi strävar efter att ha kontinuerlig
kontakt med våra medlemsföreningar och vi är hela tiden öppna för idéer och förslag till
förändringar och förbättringar.
Genom att tävlingsarrangemangen genomförts på ett positivt sätt har samarbetet mellan klubbarna
fortsatt varit bra inte minst på funktionärssidan. Samarbetet har fortsatt under året och styrelsen ser
mycket positivt på denna utveckling.
Kansliet finns på Heliosgatan i Hammarby, samma fastighet som Svenska Simförbundet huserar i vilket
har hjälpt till att bibehålla och skapa bra kontaktvägar till föreningarna samt Svenska Simförbundet.
Trots kommande hyreshöjning som har jämförts med liknande ytor så har styrelsen beslutat att tills
5
SDF Verksamhetsberättelse 2017

vidare stanna kvar i nuvarande lokaler. Under året har en ny kanslist anställts och som har kommit väl
in i arbetsuppgifterna.
Styrelsen har under året haft 7 protokollförda styrelsemöten, 1 arbetsmöte/workshop med stöd av
SISU för utveckling/implementering av nya strategin från Svenska Simförbundet, 1
ordförandekonferens.

Sammanfattning
Vår ekonomi är fortsatt god och vi ser löpande över vår kostnadsmassa.
Bidragssystem som tillämpats i våra kommuner via idrottens egna organ ändras kontinuerligt. Det är
viktigt att förbundet hela tiden bearbetar de olika politiska instanser som beslutar om våra villkor.
Viktigt är också samarbetet mellan klubbarna och förbundet i frågor som berör vår gemensamma
verksamhet. Vi har genomfört ett antal tävlingar i Eriksdalsbadet under året inom våra discipliner och
badet och personal har fungerat mycket bra i tävlingssammanhang. Underhålls- och renoveringsbehovet av anläggningarna i distriktet är fortsatt stort. Det är av största vikt att dessa arbeten
genomförs i samråd med berörda föreningar och att behovet av nyinvesteringar framförs till
politiker och förvaltningar på ett konstruktivt sätt.
Avslutningsvis, vill vi från Stockholms Simförbunds styrelse och dess kommittéers sida, rikta ett stort
tack till alla ledare, tränare och funktionärer för ett engagerat arbete. Vi passar även på att rikta ett
stort tack till Svenska Simförbundet, Stockholms Idrottsförbund, Stockholms Stad och samtliga
kommuner i vårt distrikt och deras Idrottsförvaltningar, Eriksdalsbadets ledning, IC Control AB samt
Stockholms Idrottsborgarråd och SISU för deras stöd.

Framtida verksamhetsinriktning
För att distriktet ska fortsätta att nå idrottsliga framgångar och nå ut till många engagerade
motionärer är det viktigt att föreningar och förbund aktivt samarbetar om ledarförsörjning, utbildning
och utveckling. För styrelsen blir det också viktigt att kunna behålla en god ekonomi, som i sin tur
skapar förutsättningar för utveckling och handlingskraft.
Utbildningen blir allt viktigare och rapporteringen av utbildningstimmar måste ske både till SISU och
till distriktet. Rutinerna är under omarbetning varför en dialog om detta är centralt. Detta är viktigt
för att vi ska kunna bibehålla vår goda standard och ekonomi.
Idrottsliga framgångar är den självklara huvuduppgiften. För att behålla den idrottsliga ställningen i
landet, som distriktet har i dag, krävs att det fortlöpande skapas positiva förutsättningar.
Simidrottens verksamhetsidé "Simidrotten vill" ska ligga till grund för mycket av det
utvecklingsarbete som genomförs i distriktet. Detta arbete ska vara en ständigt pågående process.
Strategiarbetet som bedrivs av Svenska Simförbundet och där distriktet varit aktivt i, kommer att
påbörjas införas under året och arbetet kommer att fortsätta. Vidare, kommer distriktet att fortsätta
att försöka påverka politiker och tjänstemän för att anläggningsfrågan ska lyftas ytterligare för att
öka nybyggnationen av simhallar och för att påverka utformningen av hallar som renoveras.
Förbundet ska genom aktivt uppsökande arbete och kontinuerliga möten med anläggningsägare/ansvariga verka för simidrotternas självklara rätt att disponera tillräckliga utrymmen i våra simhallar.
Detta innefattar kontakter med såväl politiker som förvaltningsansvariga i distriktet.
En av förbundets viktigaste uppgifter är att tillhandahålla en bred och bra utbildning samt
utvecklingsmöjligheter för föreningarna och deras aktiva, tränare och ledare. Förbundet ska genom
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en målmedveten satsning i alla discipliner, genom föreningarna och deras huvudtränare, verka för
kompetensutveckling av samtliga tränare i distriktet för att därigenom uppnå resultatmässiga
framgångar.
Förbundet har som ambition att årligen arrangera en ordförandekonferens, tränarkonferens för
erfarenhetsutbyte och vidareutveckling av distriktet och dess föreningar.
Förbundet ska kontinuerligt ge information till berörda genom förbundets mail och hemsida.

För att upprätthålla vår höga status inom simmarsverige i framtiden, måste vi och alla klubbar
inom distriktet fortsätta utvecklingen av samarbetet.

Stockholm i mars 2018

Lars Reuterskiöld

Ann-Christin Höjdén

Torbjörn Strand

Jenny Gustavsson

Stefan Gyllberg

Kristian Svensk

Michael Gustavsson

Marie Eriksson

Riitta Eklund Sandström
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Konstsimskommittén
Fokusområdet under 2017 har varit att få igång MWB-cup, där möjlighet ges till våra yngsta simmare
att börja ta konstimsmärken. Vi har tagit fram märken i valörerna järn, brons, silver och guld. Vidare
har vi tagit fram en domarutbildning för intresserade föräldrar. I fortsättningen kommer MWB-cup
att erbjudas 3 ggr per år, en gång i respektive Stockholmsklubb – Järfälla Sim, SK Neptun & SK Täby
Synchro.

Händelser under året
Januari:
USM kval Stockholm, samtliga Stockholmsklubbar deltog.
Februari:
Domarkurs D3, Täby och Neptun deltog.
Mars:
USM kval Örebro, samtliga Stockholmsklubbar deltog.
Maj:
USM final Örebro, samtliga Stockholmsklubbar deltog.
Juni:
SM, JSM & Svenska cupen final Täby, samtliga Stockholmsklubbar deltog.
September:
Breddläger i Örebro, samtliga Stockholmklubbar deltog.
Domarkurs D1, Järfälla och Neptun skickade deltagare.
Oktober:
UDM & JDM genomfördes i Järfälla. Samtliga klubbar deltog från Stockholm. I A-klassen vann Clara
Ternström från Täby, Annie Laine Järfälla knep silvermedaljen och Emilia Freund Neptun tog
bronsmedalj. I B-klassen vann Sandra Freund, Neptun, silvret gick till Sanna Claesson, Neptun och
brons till Ella Kornelson även hon från Neptun. I C-klassen vann Olivia Rossing, silvret tog Wesley
Lidman och Meja Sato tog brons, samtliga tre medaljörer från Neptun.
November:
RM i Jönköping, samtliga Stockholmsklubbar deltog.
MWB cup Järfälla. En tävling för våra nybörjare där de får visa upp sina färdigheter för domare. Till
MWB-cup anordnade vi en domarkurs för intresserade föräldrar. De fick en bra genomgång utav
figurerna samt grundläggande domarkunskaper. Sedan blandades de nyutbildade domarna med mer
erfarna domare på panelerna och dömde figurer. Totalt en 50-tal aktiva från Stockholmsklubbarna
deltog i märkestagningen. Allt var mycket lyckat.
Under året var vi 4 representanter i konstsimskommittén. Anders Emtemo & Natalia Andronova,
Natalie Rossing och Annika Bäcklin Freund. Vår vision är att alltid vara minst 2 representanter från
varje klubb.

Målsättningar 2018



Fortsätta med MWB-cup för yngre simmare och genomföra domarutbildning vid samtliga
tillfällen
Utbilda våra nyaste tränare för att på så vis få in fler aktiva som vill börja på konstsim
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Simhoppskommittén
Konstituering
Kommittén har varit konstituerad enligt följande:
Peter Axtelius (SSS), Hedvig Ekblom (SPIF), Lena Johansson (Wisby) och Carolina Andersson (Neptun).
Efter årsmötet 2016 tog Hedvig Ekblom över ordförandeskapet efter Peter Axtelius.

Möten
Kommittén har förlagt sina fysiska möten till förbundets kansli och Eriksdalsbadet, totalt tre stycken
under året. Utöver detta har flera beslutsfrågor bearbetats via mail. Varje möte har genomförts efter
en fast agenda där nuläge, uppföljning av aktiviteter och planering varit centrala punkter. Det har
varit ett värdefullt utbyte mellan klubbarna att få reflektera över möjligheter och status och ge
varandra feedback och tips på utvecklingssteg att ta.

Föreningar
De föreningar som bedrivit simhopp i regionen har varit Polisens IF, SK Neptun, Södertälje
Simsällskap och Wisby Simsällskap.
Deltagarantalet har varit konstant högt i de båda Stockholmsföreningarna, ökning sker inför varje
terminsstart. Både Wisby och Södertälje märker ett fortsatt försiktigt uppsving.

”TEAM STOCKHOLM”
Förbundet har representerats under flaggen Team Stockholm vid följande tävlingar:
 International Youth Diving Meet, Graz, Österrike: 7 hoppare och 2 ledare.
 Diving Lund: 10 hoppare och 2 ledare.
Uttagning till dessa tävlingar sker efter tävlingarna Gamma Cup och USM, grundat på kriterier som
väl förankrats i föreningarna. Rapporter från dessa tävlingar finns att hämta på förbundets hemsida.

Arrangemang
Distriktsmästerskap har arrangerats av Polisen och Neptun vid två separata tillfällen i Eriksdalsbadet.
JDM gick av stapeln 13 maj i Polisens regi och DM kördes av Neptun den 3 december.
Distriktsmästerskapen utvecklas enligt kommitténs önskemål men diskuteras alltjämt beträffande
förbättringsmöjligheter.

Aktiviteter
Kommittén har främjat ett samarbete mellan distriktsföreningarna och utbyte sker på flera plan,
bland annat genom utvecklingsinsatser och genom Rikstävlingen. Med detta aktiva inskridande från
klubbarna har kommittén istället valt att fokusera mer på Team Stockholm-tävlingarna. Se under
rubriken Team Stockholm.

Sammanfattning
Stockholmsdistriktet har under 2017 levererat simhoppning på hög nivå. Polisen tillhandahåller
regelbundet aktiva till landslaget och har ofta framskjutna placeringar på de svenska mästerskapen.
Neptun har under året visat på progression med flertalet hoppare i de yngre åldersgrupperna. Under
2017 var flera Neptunare uttagna till juniorlandslaget samt tog medaljplaceringar vid USM. Wisby
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deltar mer frekvent i nivåanpassade tävlingar. Södertälje har deltagit vid samtliga mästerskap, dock
utan konkurrensmässiga resultat.
2017 startade även Svensk Simidrott juniorsatsningen ”Ungdomslyftet” där landets främsta juniorer
samlas och ges goda utvecklingsmöjligheter. För Stockholms del är det glädjande att aktiva både från
Polisens IF och Neptun deltar i ”Ungdomslyftet”.

Målsättningar 2018




Uppnå satta mål vad gäller "Team Stockholm" för lagen som deltar vid Graz och Diving Lund.
Se uttagningskriterier för mål.
Fortsatta arbetet med utveckling av distriktets domare
Se över och uppdatera DM/JDM formaten för att utveckla arrangemangen ytterligare

Hedvig Ekblom, Ordförande
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Simkommittén
Simkommitténs sammansättning under 2017
Andreas Jonerholm – Södertälje SS
(delat ordförandeskap)
Rebecca Alexandersson – Väsby SS
(delat ordförandeskap)
Rikard Lindberg – Järfälla Sim
Lejla Ladjarevic – Spårvägen Sim (del av året)
Mikael Eriksson – Visby SS (del av året)
Helen Wedberg – Saltsjöbaden (del av året)
Per Edelholm – Täby Sim (del av året)
Frida Grönvall – Spårvägen (del av året)
Simkommittén har under 2017 tappat medlemmar och försökt fylla på med nya. Idéer och
ambitioner finns, däremot saknas tid och kapacitet att hinna med att genomföra alla dessa. Vi tar
löpande tacksamt emot förslag och frivilliga krafter som vill hjälpa till och vara med i arbetet för att
bredda oss till att täcka ännu fler områden inom simningen; simkunnighet, bredd, tävling och elit.

Simiadenläger
Ett glatt gäng simiaden-simmare från Stockholmsdistriktet åkte på ett gemensamt träningsläger i
Uppsala med 4 träningar i Fyrishov. Med på lägret var 40st simmare från 13 olika föreningar
tillsammans med 8st ledare/tränare från 8 olika föreningar.

Simkampen
I den årliga kampen mellan Finland och Team Stockholm, på Åland, vann 2017 Team Stockholm. Nytt
för i år var en uttagning där alla simmare simmade minst 2st sträckor. I det uttagna laget fanns 34st
simmare, 10st ledare/tränare och 12st funktionärer.

Riksaktivitet
Årets riksaktivitet blev ett möte under mera lättsamma former med gemensam lunch och trekamp
på Exploria center i Botkyrka och ett ”lycka till” till våra riksfinalister. Med på årets aktivitet var 99st
kvalificerade simmare och 9st ledare/tränare.

Masters
Masters SM – 24-26 mars, Eskilstuna
Grattis till Neptun som återigen blev bästa klubb. Övriga topp 10 från Stockholm:
Täby Sim
2:a
SS04
4:a
Södertälje SS 9:a
Lidingö
10:a

Större tävlingar med Stockholmsdeltagande
VM – 23-30 juli, Budapest
Från Stockholmsdistriktet hade vi följande representerade:
Michelle Coleman – Spårvägen SF
Jennie Johansson – SK Neptun
Sarah Sjöström – Södertörns SS
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EJM – 28 juni – 2 juli, Israel
EJM i Israel. Från Stockholm hade vi med följande simmare:
Björn Seeliger – Södertälje
Daniel Räisänen – Täby
Erik Brandt – Södertälje
Olle Sköld – Tyresö
EM 13-18 december, Köpenhamn
Kortbane EM i Köpenhamn. Följande Stockholmssimmare på plats:
Michelle Coleman – Spårvägen
Sarah Sjöström – Södertörn
Björn Seeliger – Södertälje
Simon Sjödin – Neptun
NM 1-3 december, Reykjavik
NM på Island med följande Stockholms-simmare:
Oskar Iwarsson – Tureberg
Patric Ridell – Neptun
Erik Brandt – Södertälje
Mattias Glenesk – Neptun
Emilia Christiansen – Södertälje
Emma Rotstam – Järfälla
Anna Miram – Väsby

Klubbpoäng
Tittar vi poängmässigt enbart på simningen totalt under 2017 ser vi att på topp 20-listan återfinns 7
Stockholmsklubbar:
3 – SK Neptun
10 – Södertörns SS
7 – Järfälla
11 – Täby Sim
8 – Väsby SS
16 – Spårvägen SF
9 – Södertälje SS

Målsättning 2018





SK avser att vidareutveckla Simkampen till att bli fler deltagare
Skapa en grupp av tränare som kan ingå i SK:s aktiviteter
Utveckla DM-arrangemanget till att hänga med i dagens tänk kring tävlingar och få ett större
intresse av detta
Driva fler projekt i kommittén än under 2017

Simkommittén vill härmed önska alla simmare lycka till under 2018!
Andreas Jonerholm & Rebecca Alexandersson
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Vattenpolokommittén
Polokommitténs sammansättning
Bengt Sehlmark - samordnare & Vicente Tirado (SK Neptun), Claes Jutner & Alexandros Vlastos
(Hellas), Hans Lunden & José Javier Veganzones (Polisen), Mats Lennarthsson (SKK), Jan Rozenbeek
(Järfälla Sim).

Inledning
Vattenpolo i Stockholm har aldrig varit så stor tidigare som den är nu och klubbarna har kunnat delta
med flera lag i serier och cuper och spelare i uttagningslag. Allt fler simklubbar låter sina simmare
prova att spela vattenpolo på sina träningar och detta med stor entusiasm. Intresset att använda
vattenpolomoment som ett komplement till annan träning har ökat bland både simklubbar och
simidrottsskolor. Samtliga stockholmsklubbar har rekryterat nya medlemmar till sina klubbar. Neptun
har lyckats bäst med sin rekrytering även under 2017 och befäster sin position som Sveriges största
vattenpoloklubb, med stark konkurrens främst från Skåneklubbarna.
Stockholmsdistriktets klubbar har under året funnits med i samtliga finalspel. SM-finalerna spelades
den 13 maj och Polisen förlorade finalen mot Järfälla herrar. I damfinalen vann Neptuns damer mot
Järfälla. I år var det väldigt jämna både dam och herrfinaler vilket bidrar till att vattenpolon blir mer
intressant och lockar en bredare publik. JSM finalen flickor vann Järfälla mot SKK. JSM finalen pojkar
vann Hellas mot Järfälla. I Beachpolo under SM-veckan vann Järfällas damer mot Neptun. För herrar i
beachvattenpolo placerades sig Järfälla på en andra plats, på fjärde plats placerade sig Hellas
masters.
USMA(U17) flickor vann Järfälla finalen och SKK kom på tredje plats. USMA Pojkar blev Järfälla tvåa
och Neptun trea. USMB(U15) vann Hellas guld, Neptun svart placerade sig på en fjärde plats, Neptun
hade förmånen att kunna delta med två lag i serien. I den nyintroducerade Svenska cupen herrar
vann Järfälla mot Linköping i finalen Polisen knep bronset. På damsidan vann Järfälla över Polisen och
Neptun knep bronset. Polocupen(U13) har Neptun varit den klubb som lyckats bäst i turneringarna
och övergången från Poolkampen(12 oy) till polocupen har blivit en succé, vilket bland annat bidragit
till att samtliga Stockholmsklubbar märker av en rekrytering av spelare från andra simidrotter och
sporter.
NM för ungdoms och pojklandslag spelades i Lettland. Flertalet spelare och ledare från
stockholmsklubbarna representerade Sverige. I NM för klubblag deltog Järfälla herrar och damer.
Neptun anordnade under vattenpolofinalerna Sveriges största ”Poolkamp” någonsin med över 100
deltagare från hela Sverige från norr till syd.

Verksamheten i övrigt
Det går väldigt bra för alla Stockholms vattenpolo klubbar. Stockholm befäster sin ställning som
starkaste distrikt och utgör stommen i våra landslag för damer/herrar, juniorer och ungdomar.
Stockholmsklubbarna är även väl representerade med ledare/spelare i ungdomslandslag (NM
Litauen). Poloverksamheten fortsätter att växa, främst för att klubbarna får mer och mer simmare in i
sin verksamhet. En trend vi ser nu är att klubbarna vill satsa på tjejer som vill spela vattenpolo.
Polisen har fortsatt med sin Nybörjarverksamhet för vuxna. Klubben har även anordnat
beachpoloturneringar för samma målgrupp.
Bredd och Ungdomsverksamhet har prioriterats under året med kontinuerliga utbildningar för
ledare, tränare, spelare och domare. Poolkampskoncept genomförs med polomärken samt regler och
spelplan för nybörjarverksamhet. Samtliga stockholmsklubbar har arrangerat 1 eller 2
poolkamper/polocuper. ”Prova på Poolkamp” arrangerades i somras på Gotland. Gotland/Wisby
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kommer nu att starta upp poolkampsgrupper. I samband med Poolkamperna har man arrangerat
tränarutbildningar vilket bidragit till att vi nu kan se flera nya utbildade både Vattenpolotränare men
även ledare för Poolkampen. I samband med en ”Polocup” i Stockholm arrangerades även en lyckad
domarutbildning.
Gemensamma träningar mellan föreningarna har genomförts på Eriksdalsbadet under hela året för
pojkar och flickor som förberedelse inför kommande turneringar. Flera internationella turneringar
har spelats på Eriksdalsbadet och i Järfälla med många deltagande lag. Hellas, Polisen, Järfälla och
Neptun har varit på träningsläger utomlands. Vid konferenser i Linköping & Stockholm fanns
representanter från Stockholms vattenpolokommittéen med.
Det är en akut brist på bassängyta i Eriksdalsbadet. Kontinuerlig dialog förs med förvaltningen och
Eriksdalsbadet för att hitta bra lösningar där både Vattenpolo, allmänheten och övriga simidrotter
kan samverka.

Målsättningar 2018

















Utveckla Eriksdalsbadet, det kan utnyttjas på ett mer effektivt sätt och gärna samtidigt som
andra aktiviteter i badet
Tillsammans med SSF, SDF, och distriktets klubbar planera serier, läger och flera turneringar
från pojkar/flickor till seniorer och se till att dessa blir organisatoriskt och sportsligt väl
genomförda
Genomföra DM för alla ålders kategorier utanför gruppspelet till Seniorer, JSM, USMA,
USMB, Polocupen och att flera klubbar och lag tävlar och därmed större deltagarantal
En satsning på att fler tjejer börjar spela vattenpolo
En satsning att fler klubbar börjar med poolkampskonceptet
Stockholms polokommitté delas in i arbetsgrupper med olika mål och arbetsuppgifter som
skall utveckla distriktets vattenpolospelare och ledare
Seniorer - Utveckla och befästa distriktets position som landets bästa
Juniorer - Vidareutveckla den nya generationen av juniorspelare med gemensam tränings
och tävlingstillfällen
Ungdomar - Fortsätta den långsiktiga satsningen och utvecklingen av ungdomslagen mot
deltagande i seniorlag på klubb och regions och landslagsnivå
Ungdomar - Utveckla poloskola verksamheten så att ungdomarna får rätt utbildning
Ungdomar - Anordna gemensamma tränings och -tävlingstillfällen anpassade till spelares
kunnande och färdighet
Ungdomar - Marknadsföra sporten så att flera klubbar deltar i seriespel
Ungdomar - Spela DM och RM
Utbildning - Rekrytera nya domare, ledare och tränare genom att genomföra kurser
Utbildning - Genomföra och utveckla lovlägerskola för yngre spelare och nybörjare på flera
platser i distriktet
Utbildning - Utbilda polosimskoleledare/lärare att använda boll som pedagogiskt hjälpmedel
i simkunnighetsarbetet

Vänligen Bengt Sehlmark
Stockholms vattenpolokommitté
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Tävlingskommittén
Tävlingskommitténs (TK) uppgifter innefattar bland annat att vara tekniskt ansvarig för de
tävlingsarrangemang som Stockholms simförbund tillsammans med medarrangör ansvarar för.
Vidare ansvarar TK för sanktionering av distriktets tävlingar samt att tillsammans med övriga
kommittéer ansvara för distriktets tävlingskalender.
Under 2017 har följande personer varit aktiva i TK, Ann-Christin Höjdén, Marianne Hörding, Christina
Hancock Bruhn, Mikael Gustavsson Agneta Timbäck och Ann-Kristin Östlund Farrants.
En av målsättningarna inför 2017 var att försöka förbereda och sjösätta ett nytt DM koncept till 2018.
Arbetet är inte riktigt klart och bereds för närvarande av SK.
TK har under året haft ett möte per månad med uppehåll över sommarmånaderna. Vid dessa möten
har inkommande ärenden hanterats. Därutöver har, när behov förelegat, ytterligare kontakter tagits
per telefon eller E-post för att avhandla ärenden som inte kunnat anstå till nästkommande möte.

Tävlingar
TK har ansvarat för distriktsmästerskapen i samtliga discipliner och vid ett par tillfällen har
representanter från styrelsen närvarat som prisutdelare. TK och simkommittén (SK) har haft ett nära
samarbete och diskuterat bland annat regelverk och genomförande av de olika
förbundsarrangemangen. I augusti genomfördes kalenderkonferensen där 2018 års tävlingskalender
fastställdes.
Årets seriesim har genomförts i fyra divisioner. Seriesim har under året tyvärr drabbats av en del
avhopp vilket till stor del berott på att de aktuella klubbarna inte klarat av att få ihop tillräckligt antal
simmare för att klara av att genomföra tävlingarna. Inför 2018 består division 4 endast av 3 lag varav
ett från Åland. Det kan dock konstateras att seriesim är en uppskattad tävlingsform där deltagarna i
respektive klubb är ett lag och hela lagets insats är viktig för att samla så mycket poäng som möjligt.
Den årliga Simkampen mellan Stockholms simförbund och Svenska Finlands Idrottsförbund (SFI) gick
traditionsenligt av stapeln på Åland. I år var det Stockholm som vann.
TK har under året fortlöpande tagit del av stockholmsfunktionärernas tävlingsrapporter från de
tävlingar distriktet varit ansvarigt för och återkopplat vad som framkommit i rapporten till respektive
klubb.

Simfunktionärer
I distriktet finns för närvarande totalt 1 457 utbildade funktionärer varav 289 är distriktsfunktionärer
vilket är en ökning med totalt 172 funktionärer jämfört med 2016.
Under året har distriktet anordnat och genomfört två distriktsfunktionärsutbildningar i SDF regi samt
en extrakurs som hölls på begäran av Södertälje.
Efter FINA:s kongress som hölls i samband med VM i Budapest har arbetet med att uppdatera
distriktets samtliga funktionärer påbörjats. Under hösten arrangerades också ett nationellt
regelmöte i SSF regi där i stort sett samtliga distriktets KLÄRK deltog.
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Stockholmsfunktionärsgruppen har under året bestått av 14 personer från 10 klubbar. De har
tjänstgjort som tävlingsledare, biträdande tävlingsledare och starters på distriktets arrangemang.
Inför 2018 har en valt att lämna sitt uppdrag och 2 nya har rekryterats och kommer 2018 att påbörja
ett mentorår. Under 2017 har Stockholmsfunktionärsgruppen haft 2 inplanerade seminariekvällar
där ämnen som tidtagning och mästerskapsbestämmelser diskuterats. Kvällarna har varit mycket
uppskattade och ämnar fortsätta även under 2018. Distriktet har under 2017 haft tre
förbundsfunktionärer.

Målsättningar 2018




Tillsammans med SK fortsätta arbetet med DM konceptet så det kan genomföras under året
Slutföra arbetet med funktionärsuppdateringarna samt inspirera klubbarna till att arrangera
funktionärsutbildningar
Fortsätta med regelbundna träffar för Stockholmsfunktionärsgruppen, tänkta att innehålla olika
teman, i syfte att ge gruppen möjlighet till kompetensutveckling
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Utbildning
Konstituering & uppgift
Utbildningskommittén bestod inledningsvis av Erika Krook – ordf., Jonas Hägerhäll och Kajsa
Hasselström Schmidt. Under året gjordes en förflyttning av de administrativa uppgifterna i
kommittén till att ligga på kansliet och i samband med detta upphörde kommittén att verka som
sådan. Men samtliga kommittémedlemmar är fortsatt aktiva som kursledare och till viss del delaktiga
i planeringen av utbildningarna.
På uppdrag av styrelsen arbetar utbildningskommittén och kansliet ständigt med att säkerställa en
god utbildningsnivå i distriktet. Detta genom att arrangera och bjuda in till bland annat nedan
presenterade utbildningar samt ytterligare träffar och föreläsningar efter identifierade behov och
önskemål. Man arbetar även med att säkerställa att det finns utbildade kursledare.

Utbildningar 2017
Inom ramen för Simidrottens utbildningsstege har följande utbildningar genomförts:





5st Simlinjeassistentutbildningar (SA gul+blå)
1st Simlinjeinstruktör 2-8år (SI 2-8)
1st Simlinjeinstruktör 7-13år (SI 7-13)
1st Simlinjeinstruktör 12-17år (SI 12-17)

Totalt har 160st ledare/tränare blivit utbildade vid dessa tillfällen. Det totala antalet
utbildningstimmarna för ovan utbildningar uppgår till 380st.
Under året har det även genomförts 4st HLR utbildningar i SDFs regi. Vid dessa tillfällen har totalt
30st ledare/tränare utbildats i Hjärt- & Lungräddning.
Tillsammans med Åland IF erbjöd vi även en Simlinjeassistentsutbildning (SA gul+blå) på Åland under
Kristi Himmelsfärdshelgen, denna gång hade vi en deltagare från en Stockholms förening där.
Det har under 2017 varit högt tryck på utbildningar och samtliga utbildningar har varit mer eller
mindre fulltecknade, vilket känns väldigt glädjande. Glädjande är även att vi under året kunde bjuda
in till både SI 7-13 och SI 12-17 som skjutits på från 2016 på grund av ett då för lågt antal
anmälningar.
Vi har under året fortsatt att förlägga SA utbildningarna både under lov i sin helhet om 4 dagar och
till helgkurser om två helger. De båda SI kurserna har varit förlagda både till helger och kvällar samt
innehåller båda en del hemuppgifter. Våra kurser har vi arrangerat på Stockholms Simförbunds
kansli, Eriksdalsbadet och Bosön. Vi får fortsatt goda resultat på både examinationerna och
deltagarnas utvärderingar vilket vi ser som ett kvitto på att våra kurser och kursledare håller hög
kvalité.

Målsättningar 2018





Bibehålla hög kvalitet på all utbildning
Utbilda fler kursledare för att säkra upp framåt och i samband med det säkerställa att det finns
kursledare till samtliga kurser som distriktet erbjuder
Erbjuda och förlägga utbildningar så att vi kan tillgodose alla våra ledare/tränare
Identifiera ytterligare utbildningsbehov och önskemål i distriktet och jobba för att kunna
tillgodose dessa
17
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PR & information
Medlemsförteckning
Medlemsförteckningen innehåller postadresser, telefon- och e-postadresser samt övriga uppgifter om
förbundets 51 föreningar varav 51 är röstberättigade. Den innehåller även uppgifter om styrelsens
sammansättning, revisorer, hedersmedlemmar, valberedning, kommittéansvariga m.fl. Förteckningen
finns numera på förbundets hemsida och hålls aktuell under förutsättning att klubbarna rapporterar
sina förändringar.

Information och förbundets hemsida
Hemsidan är vårt officiella organ och under året har information lagts ut där.

Styrelsens arbetsrutiner
Styrelsen arbetar för närvarande efter principen:
 Ett styrelsemöte per månad, med undantag för sommarmånaderna.
 Arbets-/beredningsgrupper tillsätts vid behov.
 Längre arbetsmöten vid behov inom styrelsen, en-två gånger per år (vår och höst).
 Arbetsmöte mellan styrelsen och kommittéer när så behövs
 Styrelseprotokoll sänds endast till styrelsens ledamöter samt revisor i samband med revision
 All viktig information meddelas på vår hemsida.
 Specifika frågor som anses betydelsefulla för distriktets medlemmar skickas ut för att
inhämta synpunkter
 Utskick till klubbarna sker endast via e-post.
 Inbjudningar till tävlingar och kurser, skrivelser m.m. sker via e-post och på förbundets
hemsida.
 Förbundets hemsidawww.stockholmsim.se är vår viktigaste kontaktväg för aktuell
information.

Anläggnings- och föreningsfrågor
Kontakterna med politiker och tjänstemän i dessa frågor kan indelas i två delar.
När det gäller kontakterna med Stockholms Stad och Idrottsförvaltningen följer dessa en under flera
år framarbetad modell som innebär årligen återkommande arrangemangs-, tävlings- och
anläggningsmöten. Med anledning av pågående renoveringsprojekt och behovet av nybyggnation så
har kontakterna med förvaltningen intensifierats. Kontakter med respektive projekts projektledare
har också tagits för att ge information och önskemål om detaljutformning.
Dessutom har möten med politiker och tjänstemän genomförts under 2017 med syfte att klargöra
synen på vad som händer med "Stockholmsbaden".
När det gäller kontakter med politiker och tjänstemän i Stockholms kranskommuner har dessa frågor i
regel hanterats av klubbarnas egna styrelser. Det finns ofta en lokal förankring, ett kontaktnät och
kännedom om förhållandena, som gör att kontinuerliga kontakter mellan lokala klubbledare och
politiker/tjänstemän fungerar allra bäst. Självklart finns förbundsstyrelsen tillgänglig för dessa
kontakter. Givetvis är det vår skyldighet och ligger i vårt intresse att delta och stödja klubbarna i olika
förhandlingssituationer.
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Årets ordförandekonferens
Till årets ordförandekonferens bjöd styrelsen in Patrik Sjöberg från ”Tre ska bli noll & Idrottsbrevet –
Nolltolerans mot Sexuella trakasserier.”
Vidare fick vi information om införda distriktutvecklingstjänsterna som Svenska Simförbundet
ansvarar för och på vilket sätt en sådan kan införas i vårt distrikt.
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Stockholms Simförbund avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2017-01-01 –
2017-12-31.
Förbundets ekonomi är fortsatt god. Årets resultat summeras till ett överskott om 46 tkr och det
egna kapitalet uppgår till 1 408 tkr.
För en mer överskådlig bild över redovisningen är resultaträkningen insorterad i verksamhetens olika
områden. Mer detaljerad redovisning finns i noterna.
Totalt har stöd till simidrotterna i kommittéerna om 326 tkr (269 tkr 2016) delats ut samt förbundets
medarrangörer till tävlingar har tagit del av 934 tkr.
Målsättning för Stockholms Simförbund är fortsatt att stödja samtliga kommittéers verksamhet i
deras förslag till budget 2018, med ett minusresultat om 392 tkr, för simidrottens bästa i distriktet.
Vårt kansli ska finnas tillgängligt för att stötta kommittéerna i deras arbete, SDFs medlemmar och
samarbetspartners. Under 2017 gjordes en personalförändring på kansliet i och med att befintlig
kanslist sa upp sig vilket påverkar kostnader för slutlön.
Samarbetsprojekt med Stockholm Stad ”Bli vän med vatten” genomfördes med tre av SDFs
medlemsföreningar. SDF vidareförmedlade 189 tkr till deltagande föreningar.
Förbundets arrangemang U-GP och Simiaden är fortsatt populära och är där med de största
ekonomiska aktiviteterna som genomförts under året. UG-P 4 genomfördes inte på grund av nytt
regelverk från Svenska Simförbundet. Färre deltagare på JDM/DM på grund av förändringar i
kvaltider.
Resultat (tkr)
Omsättning
Kommunala och statliga bidrag
Årets resultat

2017
3 188
683
46

2016
3 427
740
381

2015
2 874
726
229

2014
2 774
720
261

Förbundets resultat och ställning i övrigt framgår under resultat- och balansräkning.

20
SDF Verksamhetsberättelse 2017

Resultaträkning (tkr)
Not

2017

2016

1
2

220
1 331
695
683
259
3 188

205
1 650
538
740
294
3 427

-1 327
-578
-327
-602
-308
-3 142

- 1 562
-395
-291
-484
-314
-3 046

46

381

INTÄKTER
Kansliavgifter (medlemsavgift)
Arrangemangsintäkter
Utbildningsintäkter
Kommunala och statliga bidrag
Övriga intäkter
Summa intäkter

3
4

KOSTNADER
Arrangemangskostnader
Utbildningskostnader
Idrottskostnader
Kanslikostnader
Övriga kostnader
Summa kostnader

2
5
4

Verksamhetens resultat

Balansräkning (tkr)
Not

2017-12-31

2016-12-31

0
45
45

0
0
0

Kassa och bank
Plusgiro
Sparkonto
SHB Räntefond
Summa kassa och bank

955
93
315
1 363

949
93
324
1 365

Summa tillgångar

1 408

1 365

-1 214
9
-46
-1 251

-833
0
-381
-1 214

1
-149

-5
-131

-9
-157

-15
-151

-1 408

-1 365

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Summa kortfristiga fordringar

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Balanserat kapital
Förändring i fond
Årets resultat
Kortfristiga skulder
Löneskatt pension
Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter
Upplupna semesterlöner
Summa eget kapital och skulder
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Tilläggsinformation
Not 1 - Kansliavgifter
Kansliavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i Stockholms Simförbund, SDF och beräknas
med en fast del och en rörlig del som baserar sig på medlemsantalet i respektive medlemsförening.
Not 2 – Arrangemangsintäkter och kostnader
Med arrangemang avses de tävlingsarrangemang som förbundet arrangerar. Medarrangerande
klubbar delar på det totala överskottet för respektive arrangemang.
Intäkter
Startavgift - Seriesim
Startavgift - U-GP
Startagift - JDM/DM
Startavgift - Simiaden
Kansliavgift samt sanktioneringsavgift

Kostnader
Medaljer
Tävlingsteknik
Utbetalning till arrangörer
Kansliavgift
Övrigt

Antal starter
U-GP 1
U-GP 2
U-GP 3
U-GP 4
Vårsimiaden
Höstsimiaden
DM/JDM, lång
DM/JDM, kort
Totalt

2017
18
522
153
419
245
1 357

2016
20
591
195
454
390
1 650

2015
17
430
177
438
220
1 282

2014
17
377
176
419
373
1 362

-190
-6
-934
-158
-39
-1 327

-255
-7
-1 059
-175
-66
-1 562

-123
-20
-924
-134
-32
-1 233

-119
-49
-855
-87
-80
-1 190

2 101
1 927
2 667
4 137
3 190
1 177
960
16
159

2 249
2 326
2 844
4 098
4 168
3 865
1 297
1 434
22 281

1 982
2 079
2 479
3 691
4 057
3 683
1 266
1 311
20 548

2 269
2 224
2 519
3 627
3 911
3 483
1 304
1 222
20 559

Not 3 - Bidrag
Som bidrag räknas likvida medel som förbundet erhåller från offentliga bidragsgivare där bidraget
baseras på förbundets medlemmars aktivitet inom simidrotten. Bidragen fördelades enligt nedan:
Svenska Simförbundet
95 tkr
Stockholms Idrottsförbund 588 tkr
Not 4 – Övriga intäkter och kostnader
I de övriga kostnaderna för 2017 ingår intäkt och fördelning av medel om 189 tkr som tillhör
projektet ”Bli vän med vatten”.
Not 5 – Idrottskostnader
Fördelning av idrottskostnader i förbundet:
Simning
Simhopp
Vattenpolo
Konstsim
TOTALT

2017
-163
-117
-29
-18
-327

2016
-135
-105
-42
-9
-291

2015
-148
-80
-55
-28
-311

2014
-279
-99
-95
-47
-520
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Budget 2018 (tkr)
Simning

Intäkt
Kostnad
Totalt

Budget
2018
32
-389
-357

Utfall
2017
9
-163
-154

Budget
2017
32
-408
-376

Vattenpolo

Intäkt
Kostnad
Totalt

10
-42
-32

29
-29
0

97
-119
-22

Simhopp

Intäkt
Kostnad
Totalt

42
-185
-143

7
-117
-110

42
-186
-144

Konstsim

Intäkt
Kostnad
Totalt

9
-45
-36

0
-18
-18

0
-14
-14

Utbildning

Intäkt
Kostnad
Totalt

796
-528
268

696
-578
118

610
-546
64

Tävling

Intäkt
Kostnad
Totalt

1 092
-1 487
-395

1 112
-1 337
-226

972
-1 319
-347

Kansli

Intäkt
Kostnad
Totalt

422
-754
-332

654
-791
-137

424
-508
-84

Styrelsen

Kostnad

-50

-37

-102

Bidrag

Intäkt

685

683

725

Totalt

Intäkt
Kostnad
Totalt

3 088
-3 480
-392

3 188
-3 142
46

2 901
-3 201
-300
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Revisionsberättelse
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Distriktsmästare 2017
Poäng under Distriktsmästerskap 2017 i alla discipliner
Klubb
SK Neptun
Väsby
Södertälje
Täby sim
Södertörn SS
Tyresö SS
Polisen Simförening
Järfälla S
Spårvägen SF
SKK
SS04
Polisen Simhoppförening
Tureberg SK
Polisen vattenpoloförening
Danderyd sim
Wisby SS
Åkersberga SS
Saltsjöbaden IF
Hellas SoIK
Skuru IK
Norrtälje SK
Lidingö SK
Botkyrka Rönninge

DM (25M) DM (50) DM (ÖV) Simhopp Polo Konstsim Summa
2340
2409
165
435
264
5613
3060
1851
21
4932
1518
1416
138
3072
945
1479
2424
1776
246
3
2025
975
621
15
1611
810
735
1545
1095
300
1395
522
429
42
993
495
147
108
750
369
258
627
564
564
252
237
45
534
252
252
96
144
240
198
198
93
96
189
63
72
135
120
120
27
84
111
99
99
18
18
6
6

Samtliga resultat från våra olika simidrotters Distriktsmästerskap finns publicerade på vår hemsida –
www.stockholmsim.se
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Organisation
Hedersledamöter
Björn Lundahl
Eva Nilsson
Eskil Sandh
Börje Jacobsson
Jan Karlsson
Marianne Hörding
Revisorer
Börje Thelander
Tommy Westman, suppleant
Valberedning
Maria Fogelström Kylberg, sammankallande
Robert Hernadi
Anders Backlund
Styrelse
Lars Reuterskiöld, ordförande
Ann-Christin Höjdén, vice ordförande
Marie Eriksson, kassör
Torbjörn Strand, sekr
Jenny Gustavsson, ledamot
Michael Gustavsson, ledamot
Kristian Svensk, ledamot
Stefan Gyllberg, ledamot
Riitta Eklund Sandström, ledamot
Kansli/Materialansvar
Christer Lindqvist/Helena Bengtsson

Konstsimskommittén
Annika Bäcklin, ordförande
Natalia Andronova
Natalie Rossing
Anders Emtemo
Simkommittén
Andreas Jonerholm, delat ordförandeskap
Rebecca Alexandersson, delat ordförandeskap
Rikard Lindberg
Lejla Ladjarevic
Mikael Eriksson
Helen Wedberg
Per Edelholm
Frida Grönvall
Simhoppkommittén
Hedvig Ekblom, ordförande
Peter Axtelius
Carolina Andersson
Lena Johansson
Tävlingskommittén
Ann-Christin Höjdén, ordförande
Marianne Hörding
Mikael Gustavsson
Christina Hancock-Bruhn
Agneta Timbäck
Ann-Kristin Östlund Farrants
Utbildningskommittén
Erika Krook, ordförande
Jonas Hägerhäll
Kajsa Hasselström
Kansliet
Vattenpolokommittén
Bengt Sehlmark, ordförande
Vicente Tirado
Hans Lundén
Claes Jutner
Alexandros Vlastos
José Javier Veganzones
Mats Lennarthsson
Jan Rozenbeek
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