Till Svenska Simförbundet årsmöte 2018
Lekmannarevisorernas granskningsrapport avseende 2017
Undertecknande lekmannarevisorer lämnar härmed, utifrån det uppdrag som stipuleras i stadgan, sin
granskningsrapport till årsmötet.

Inledning
Svenska Simförbundets lekmannarevision är nu inne på sin fjärde 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 2017 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. Året har varit lite av ett mellanår mellan
den gamla strategiplanen 2013- 2016 och strategi 2025.
I syfte att fånga aktuella frågeställningar bland distrikt, föreningar, förtroendevalda samt anställda i
distrikt och föreningar har lekmannarevisorerna närvarat vid SM i Borås i juli månad 2017 och där
även haft möjlighet att delta i SES (svensk elitsimning) möte.
Lekmannarevisorerna har också närvarat vid uppstartskonferens i Stockholm den 20-21 januari 2018.
Ett, numera traditionsenligt, besök på Simförbundets kansli genomfördes den 6 februari 2018.
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.
Granskningsrapporten avseende 2016 – års verksamhet biläggs årets rapport till årsmötet.

Allmänt
Den nya ledningen med Mikael Jansson i topp fick allt annat än en bra start på 2017, då två av
huvudsponsorerna hoppade av sent under 2016. Därför är det glädjande att notera att nettotappet

inskränkte sig till en miljon och kommer under 2018 att krympa till under halva detta belopp. För
tillfället finns det en del i pipeline, som förhoppningsvis kommer att mynna ut positivt under året.
Året har även inneburit att fem utbildningskonsulenter kommit igång med sitt arbete för att få än
mer fart på svensk simidrott. Kansliet har även fått flera nya medarbetare och en del skifte inom de
olika ansvarsområdena.
Tävlingsmässigt har det varit ett framgångsrikt år för svensk simning med Sarah Sjöström i topp, med
VM guld och som World Cup vinnare, vilket ledde till Bragdmedaljen för andra året.
NEC har under året förändrats och utfallet har gett ett bra resultat. Det har även varit en del besök
från både svenska och utländska simmare på centrat.
Vi kan notera att det börjar komma fler tävlingsbassänger i landet, även om varje kommun tar sina
egna beslut, vilket ibland blir dåliga beslut. Anläggningsgruppen har bra kontroll på vad som händer
och är med och försöker påverka till det positiva för simidrotten. SSF är tillsammans med RF involverad
i en mindre grupp, som nu under valåret är involverad i anläggningsfrågorna för att få in dessa i planoch bygglagen.
Simidrott för alla
Genom projektpengar från RF har förbundet startat Simidrott för alla. Under året har workshop
genomfört dels i samband med SM/JSM i Jönköping dels i Eskilstuna under SUM-SIM. Många
föreningar var intresserade att deltaga i projektet och nu kommer fem föreningar vara med och öka
mångfalden i dessa föreningar.
Syftet är att förbättra våra simföreningars möjligheter att hjälpa nyanlända, att lära sig simma. En
kartläggning har genomförts för att se behov och vilka lämpliga stöd som behövs för ökad integration.
Genom en god svarsfrekvens fick man grund för idéer och lösningar för att stödja föreningarna att
genomföra projektets mål att medverka till integrationen. Målsättningen är att föreningarna skall
utbilda 225 nya simidrottsledare med olika etnisk bakgrund. Via utbildning med mentorskap skall man
på sikt förhoppningsvis erhålla nya ledare med olik etnisk bakgrund att bli goda förebilder för andra,
både ledare och aktiva.
Simkunnighet
Förbundets målsättning, att medverka till att landets befolkning håller en hög simkunnighetsgrad,
har alltid legat högt i SSF:s verksamhet, men har accentuerats sedan simkunnigheten kom på pränt i
förbundets strategiska plan 2012. Metoderna har varit många under årens lopp, för att på olika sätt
påverka myndigheter, kommuner och dess skolor, våra egna simdistrikt och inte minst våra
simföreningar med sina simskolor, attityden och prioriteringen av simkunnigheten i landet.
Man har medverkat till att utveckla olika idéer till verksamma metoder, för att nå det stora målet att
sträva mot ”att alla skall kunna simma” i landet Sverige. Ett av de bästa verktygen för att främja
simkunnigheten under många decennier, är förbundets simmärken, som också är en av de viktigaste
intäktskällorna till förbundets verksamhet, jämte statliga anslag och sponsorintäkter
Andra viktiga steg i utvecklingen är tillkomsten av olika aktiviteter av vilka många fortfarande är
årliga arrangemang som t ex Medley bästa tvåan, trean och fyran, som i år arrangerades på 32 orter i
landet och tillsammans med finalen i Stockholm engagerat 612 lag eller totalt 2448 elever,
Sponsorsimmet ”Swim of Hope” ett samarbete med Barncancerfonden, som samlade 30
simidrottsföreningar som med gemensamma krafter samlade in 1 750 000 kr, som delades lika
mellan arrangerande föreningar och Barncancerfonden.

En annan aktivitet är Vattenprovet, som används för att konstatera simkunnighetens hos skolors
elever i många kommuner. Den går också lätt att anpassa till olika simfrämjande aktiviteter som t ex
Simloppet - Vansbro Vattenprovet - som blivit en fast aktivitet under Vansbroveckan i samarbete
med föreningen i Vansbro. Årets simlopp genomfördes av hela 150 personer, som simmade loppet.
Under året har ytterligare idéer utvecklats till nya simfrämjande aktiviteter eller kampanjer. En
uppmärksammad kampanj under 2017 var den med Sarah Sjöström, som tillsammans med en av sina
samarbetspartners, i vilken Sarah bl a propagerade för hur viktiga simmärken är som stimulans för
barnens simfärdigheter. Under kampanjen kom Sarah att ta hela 17 märken på 17 minuter.
Simmärkesförsäljningen
Försäljningen av simmärken, i vilket ingår förlagets artiklar, diplom och pokaler, fick en förhållandevis
negativ vårupptakt, som följdes av en kall sommar ända in i slutet av augusti. Ett faktum som starkt
påverkar simskolornas dragningskraft då vattnet är kallt och med luftens låga temperaturer. Detta var
en av anledningarna till att simmärkesförsäljningens budget inte kunde hållas. En annan är att
föräldrarna inte är benägna att köpa simmärke i samma utsträckning som tidigare, samt att vi inte
aktivt får sälja simmärke i skolsimmet.
Simundervisning – En del av Svensk Simidrott
En folder har tagit fram som ett stöd till simföreningarna bl a i dialog med kommunerna, varför man
skall välja simföreningarnas simundervisning. Foldern belyser vad Svensk Simidrott är och var man står
i simkunnighetsfrågor.
Utbildning av simlärare på olika nivåer
Simlärarutbildningen, som kontinuerligt utvecklas tillsammans med SISU Idrottsutbildarna och förser
våra simföreningar och vår Simlinje med utbildade simlärare, är en viktig grund-funktion inom
förbundet. Processen med webbaserad utbildning går långsamt, men kommer under 2018 att
intensifieras.
Inför 2018 kommer man, inom Marknad, stimulera nya samarbetspartners. Det skall ske genom att
lyfta simmärkena och tydliggöra hur man kan hänga på olika aktiviteter eller skapa olika
samarbetsprojekt där förbundets simmärken, blir en förhöjande faktor. Som vanligt kommer ett nytt
simborgarmärke att dyka upp i en extraordinär design, som man tror kommer att kunna stimulera till
en förbättrat märkesförsäljning under 2018.

Utbildning
För simmare och simhoppare finns ett antal nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU). För
kommande läsår har det inkommit 17 ansökningar för tillstyrkan för NIU. Av dessa fick tre inte
förlängd NIU, däribland Katrinelundsskolan i Göteborg. Det är olyckligt att Sveriges andra stad inte
kan erbjuda detta. Från och med läsåret 2016/2017 finns även ett Riksidrottsgymnasium (RIG) med
inriktning på simning. Det finns även möjlighet till eftergymnasiala studier genom samarbete med
Sport Campus Sweden. Bland annat Göteborgs universitet och Chalmers har status som
Riksidrottsuniversitet. En satsning i samverkan med Riksidrottsförbundet som ger elitidrottare
möjlighet att kombinera idrott med högre studier. Samarbetet medför även en utveckling av
akademisk tränarutbildning och praktiknära idrottsforskning. Högskolan i Halmstad har ett program
för elitidrottare. Professionell idrottskarriär och arbetsliv 180p. Man har haft möte med Malmö
Universitet för omtag av verksamheten där.

Många utbildningar sker ute i föreningarna tillsammans med SISU Idrottsutbildarna.
Utvecklingskonsulenterna har under det gångna året bl a arbetat med att tillsammans med
distriktens föreningar kartlägga behov och stöttat i arbetet med SISU. Även Maria Olofsson har
besökt flera distrikt för att prata utbildning.
Arbetet med att uppdatera samtliga utvecklingstrappor i enlighet med strategiplanen pågår. Det
finns ett behov av fler kursledare i framförallt vattenpolo, simhopp och konstsim. En ny
kursledarutbildning har tagits fram av SISU, utbildningen skall vara klar under våren 2018 och planen
är att samtliga kursledare i alla simidrotterna skall gå utbildningen.
Den nya utbildningsstrukturen för tränarutbildningar, konstsim, är klar. Utbildningsprojektet har varit
nära kopplat till implementeringen av utvecklingstrappan. Arbetet har genomförts av projektgrupp
bestående av Caroline Rissve, Pilar Clapés, Jonas Gerdin och Maria Olofsson. Den består liksom
simningen, simhoppets och vattenpolons utbildningsstruktur av tre nivåer där den övre nivån
innehåller licenskurser som kommer att ge tränarlicens.
Under året har flera kurser i samtliga simidrotter för såväl tränare som domare och funktionärer
arrangerats. Bl a kan nämnas: Licenskursen ”Simidrottens tränarskap” i mars som hade rekordstort
intresse och alla sökande kunde därför inte antas till kursen. I slutet av året arrangerades licenskurs
med två olika inriktningar, ”kort- och långsiktig träningsplanering” samt ”att leda barn” totalt 75
simidrottledare deltog. Det har genomförts ett antal träffar inom simhoppets utvecklingsprojekt
”Mitt Bästa Ledarjag” och kursledarträff för både nya och mer erfarna kursledare. Konstsim har
genomfört sin första kurs enligt den nya utbildningsstrukturen, ”Konstsimstränare Bas”,
uppföljningskursen ”Konstsimstränare nybörjare” fick tyvärr ställas in men kommer att genomföras
under 2018. Vattenpolo har haft en ledarkonferens för samtliga vattenpoloföreningar i Sverige.
.
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