Till Svenska Simförbundet
Lekmannarevisorernas granskningsrapport avseende 2016
Undertecknande lekmannarevisorer lämnar härmed, utifrån det uppdrag som stipuleras i stadgan, sin
granskningsrapport till årsmötet.

Inledning
Svenska Simförbundets lekmannarevision är nu inne på sin tredje mandatperiod. Funktionen
lekmannarevisor infördes i stadgan vid årsmötet 2009. Lekmannarevisorernas uppdrag är enligt
stadgan:
”§136 Lekmannarevision
SSF:s lekmannarevisorer ska årligen granska om SSF:s verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, och om SSF:s interna kontroll är tillräcklig.
Lekmannarevisorerna ska före den 15 mars varje år, efter verkställd granskning, till SSF-styrelsen
överlämna en granskningsrapport.
Om i granskningsrapporten framförs allvarlig kritik på de områden som är föremål för granskningen
har lekmannarevisorerna, om de är ense i sin kritik, rätt att kalla till extra SSF-möte för behandling av
deras iakttagelser samt fråga om ansvarsfrihet för SSF-styrelsen.”
Nuvarande lekmannarevisorer valdes vid årsmötet i Sollentuna 2016.

Lekmannarevisorernas arbete
Lekmannarevisorerna har under 2016 följt arbetet i förbundets arbete, genom att ta del av
handlingar och protokoll från styrelsen, förbundsdirektörens rapporter, Simförbundets hemsida
jämte Svenska Simförbundets övriga officiella mediekanaler.
I syfte att fånga aktuella frågeställningar bland distrikt, föreningar, förtroendevalda samt anställda i
distrikt och föreningar har lekmannarevisorerna närvarat vid SM i Stockholm i november 2016. I
samband med detta även besökt styrelsen under ett arbetsmöte men även haft möjlighet att delta i
SES (svensk elitsimning) möte.
Lekmannarevisorerna har också närvarat vid uppstartskonferens i Stockholm den 16-17 januari 2017.
Ett, numera traditionsenligt, besök på Simförbundets kansli genomfördes den 8 februari 2017.
I förekommande fall, har även kontakter med förbundsdirektören samt olika medarbetare vid
förbundets kansli tagits, för att få fylligare information och underlag kring frågor som aktualiserats.

Allmänt
Än en gång blev Simningen årets förbund, vilket är en stor ära och en bragd. Även om en stor del
ligger i Sarah Sjöströms framgångar på OS, så har förbundet även varit duktiga på andra plan.

Tyvärr har detta inte återspeglat sig på sponsorsidan där två huvudsponsorer, E-on och Coca-Cola,
men även Head, valt att inte förlänga sina avtal inför kommande år. Detta måste ses som ett stort
bakslag, speciellt som lådan med nya kontakter var tom efter förra marknadschefen. Avtalet med
We-sports är avslutat. Samarbetet har inte genererat något till förbundet vilket tyvärr inneburit att
man betalat för luft. Det innebär att både nye förbundschefen Mikael Jansson och nye
marknadschefen Jan Dahlberg fått en tuff start på sina respektive arbetsplatser.
Då det inte fanns något i pipeline att arbeta med har hösten inneburit ett hårt arbete med att ta fram
nya intressanta samarbetspartners. Man arbetar med ett 20-tal prospekt primärt inom t.ex. rese-, biloch livsmedelsbranschen.
Det finns inga större förhoppningar att få in några nya avtal under 2017 då de flesta företag har lång
framförhållning på denna typ av samarbetsavtal, men man ser med stor tillförsikt på framtiden. Vad
som kan noteras är att för dagens sponsorer är exponering inte huvudsaken, man är mycket inriktad
på CSR-projekt och man ställer stora krav på affärsmässighet.
Man har påbörjat ett arbete med Solidtangos plattform för att exempelvis kunna websända tävlingar.
Anläggning
Skall vår strategiplan kunna uppfyllas, så krävs det fler anläggningar i Sverige. Ett inte alltför lätt
uppdrag, då handlingstiderna i kommunerna på dessa kostsamma projekt är långa, samt många
politiker och tjänstemän hinner bytas ut under resans gång. Simförbundet skall och kan bistå
föreningarna, men jobbet måste göras på hemmaplan
Strategi
Styrelsen och arbetsgruppen har god kontroll på strategiska planen inför 2017 och dess anpassning
till RFs anvisade flerårsplanering, som skall beslutas för 2018-2025. Fokus ligger på de områden som
fortfarande inte är genomförda och som ligger i fas med planeringen inför Svensk Simidrotts framtida
strategi för den 8-åriga planen med – Svensk simidrott för alla, Livslång simidrott, Tillsammans
utvecklar vi Svensk Simidrott och Simidrotten och samhället - som ledord.

Distriktskonsulenter
Distriktsutvecklingen har varit på tapeten under många år och åsikterna har varit många, men under
året tog styrelsen beslut om att tillsätta distriktskonsulenter i alla distrikt utom i de två nordligaste
där det blir halvtidstjänster. Nu är distriktskonsulenterna anställda, rekryterings-processen har gjorts
i samarbete med distrikten, en första infoträff är genomförd och en arbetsplan är upplagd. I
dagsläget har Skåne och Stockholms Simförbund valt att avstå men de är välkomna att ansluta i ett
senare skede.
Tjänsterna finansieras av idrottslyftspengar, men även en omfördelning / minskning av
distriktsanslaget kommer att ske. Det finns en gemensam grund för arbetet det skall anpassas till,
därefter distriktens och framförallt föreningarnas behov. Vi ser med tillförsikt fram emot vad som
kommer att ske och är övertygade om att detta är positivt för svensk simning.
Simmärken
Intäkterna från simmärkesförsäljningen varierar år från år men sett under en längre tidsperiod är
försäljningen stabil. Under året har inte heller så många bad hunnits med att besökas. Budgeten inför

2017 är den samma som för 2016, vilket kommer att kräva riktigt bra uppföljning, skillnaden mellan
utfall 2016 och budget 2017 är över 300 000 kronor, därför är avsikten att låta distriktskonsulenterna
sköta informationen under 2017. Med tanke på det ekonomiskt kärva läget är det näst intill
nödvändigt.
Arbete pågår för att ta fram simmärken för samtliga simidrotter.
Konstsim
I 2015 års rapport lyfte vi bl. a fram arbetet med utvecklingstrappan, som nu också inom
konstsimmet är klar och implementeras i simföreningarna. Andra intressanta förändringar är den nya
träningssäsongen i konstsim. Mästerskapen ligger nu koncentrerade på årets första halva för att
kunna öka den sammanhängande träningen den andra halvan. Detta till förmån för konditionsträning
och teknik samt för att skapa nya musikprogram. Breddverksamheten känns ha visst motstånd p.g.a.
tillgången på vattentider generellt sett. Men fadderverksamheten går vidare och som under hösten
2016 gav Karlskoga Simförening en startgrupp i konstsim. Antalet tävlande i mästerskapen ökar och
det internationella utbytet har även givit oss en och annan medalj.
Simhopp
Under 2016 har arbete för att ta fram statistik över när och varför hoppare slutar gjorts, nya enklare
serier har tagits fram för att äldre hoppare skall kunna vara med och tävla längre upp i åldrarna. Man
har genomfört breddläger för aktiva och tränare.
Antalet aktiva tävlingshoppare ökar liksom föreningar det finns nu 21 simhoppsföreningar mot 15
stycken för fyra år sedan.
Simlinjen
Bästa 2,3,4 har genomförts med Medley med som sponsor. Fokus har varit på simkunnighet mer än
tävling.
Simlärarbok är reviderad och klar.
Processen med en webbaserad kurs, simlärarassisten, går långsamt framåt. Manusarbete pågår samt
fördelning av kostnader.
Simning
OS 2016 i Rio var en stor framgång speciellt för Sarah Sjöström med guld, silver och brons, det var 16
år sedan vi tog OS guld. Det blev en del finalplatser men även besvikelser och då främst i
lagkapperna. Det ser ändå riktigt ljust ut framåt, då i princip inga simmare från Rio har slutat och att
vi hade framgång på juniormästerskapen under 2016, där det finns simmare, som vill komma med i
landslagstruppen. Dock är det nu brist på flickor oklart varför.
NEC är fullt igång med ny ledning och ny struktur. I den permanenta gruppen ingår 3 tjejer och 4
killar, det finns ytterligare några aktiva som är på väg in. Totalt finns det plats för ca 12 aktiva i den
permanenta gruppen. Dessutom ser man gärna gästsimmare, som har möjlighet att komma
tillsammans med sina tränare.
Ett arbete med att lokalisera utmanare pågår ute i landet.
Det har varit stor efterfrågan på de licenskurser som genomförts under 2016.
Högskolan i Malmö har färre studerande än tidigare.

Värdegrund och Etik
Idrottens värdegrund vilar på fyra fundament: glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet,
allas rätt att vara med samt rent spel. Betydelsen av dessa värden utvecklas i den strategiska planen.
Dessa värden behöver gestaltas i förbundets, distrikts och föreningars konkreta arbete.
Verksamheten ska alltid utgå från att ge varje enskild sim-idrottsutövare de bästa möjligheterna att
utvecklas. Det ställer krav på den miljön och på ledarskapet. Kränkningar i alla dess former ska aktivt
motarbetas och i detta arbete ska simidrottens ledare på alla nivåer och i alla former tjäna som
föredömen
Mångfald och integration
Idrotten, med sitt universella språk, spelar en viktig roll i mötet med Sverige. Inom simidrotten finns
många exempel, där allt från simkunnighet till deltagande i mästerskap, inneburit integration på
riktigt. Simidrottens unika koncept där flickor och pojkar tränar gemensamt skapar naturliga
mötesarenor och utgör en viktig motbild till tråkiga mediabilder som trakasserier av flickor och
kvinnor på badhus och andra bad.

Slutord
I vårt uppdrag med att följa styrelsens arbete har vi vid ett par tillfälle påpekat att vi önskar
utförligare styrelseprotokoll och då speciellt för framtida historieforskare och en fördjupad
dokumentation att arbeta med. Vi har fått bekräftelse från styrelsen att det finns underliggande
information till protokollen.
Vår uppfattning är att Svenska Simförbundet fungerar bra men står framöver för stora ekonomiska
utmaningar. Vi har ovan pekat på det vi uppfattar som Simförbundets styrkor men också visat på de
utmaningar som finns i form av tillgång till anläggningar och simkunnighet – ett arbete som aldrig får
förtröttas.
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