Till Svenska Simförbundet årsmöte 2016
Lekmannarevisorernas granskningsrapport avseende 2015
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 SSFstyrelsen 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 SSFmöte för behandling av deras iakttagelser samt fråga om ansvarsfrihet för SSF-styrelsen.”
Nuvarande lekmannarevisorer valdes vid årsmötet i Sundsvall 2014.

Lekmannarevisorernas arbete
Lekmannarevisorerna har under 2015 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 Helsingborg i
november 2015 och där även haft möjlighet att delta i SES (svensk elitsimning) möte.
Lekmannarevisorerna har också närvarat vid uppstartskonferens i Stockholm den 23-24
januari 2016. I samband med uppstartskonferensen besöktes även det styrelsemöte som
genomfördes i anslutning till konferensen. Ett, numera traditionsenligt, besök på
Simförbundets kansli genomfördes den 4 februari 2016.
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.
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Vid tidigare granskningar, under åren 2010- 2013 har lekmannarevisorerna, utifrån den
strategiska planen, valt att göra en omfattande belysning av Svenska simförbundets olika
verksamheter och insatser. Dessa granskningar bör finnas att tillgå via Simförbundets
hemsida. Mot denna bakgrund har vi, vid förra årets samt årets lekmannarevision, prioriterat
vår granskning till ett antal verksamheter där vi bedömer att det sker en starkt positiv
utveckling samt områden där vi finner att det finns behov av förtydliganden eller styrning.
Detta innebär att vissa områden helt saknas eller endast kortfattat omnämns.
Granskningsrapporten avseende 2014 – års verksamhet biläggs årets rapport till årsmötet.

Simförbundets verksamhet i stort
Svensk simning har, inte minst genom att NEC funnit sina former under kunniga tränare, och
genom ett tydligt ledarskap av sportchef Henrik Forsberg. Framgångsresan under 2014
fortsatte under 2015. VM i Kazan ligger fortfarande på vår näthinna. Vid årets slut kunde vi
summera ett smått fantastiskt facit för svensk simning. Vi vill ge en eloge till förbundskapten
Ulrika Sandmark som med sitt engagemang och sin kunskap fått vårt simlandslag att sträva åt
samma mål.
Även simhoppsverksamheten har haft en mycket positiv utvecklingsresa under de senaste
åren. Sedan 2013 har antalet licensierade simidrottsutövare har ökat över förväntan, och
ytterligare fem simklubbar har startat simhoppsverksamhet. Flera utbildningar har
genomförts och kravprofiler utarbetats.
Inom området ”öppet vatten” finns fortsatt en stor potential för förbund och föreningar. I
framtiden kommer det att bli två klasser - en tävlingsklass, där man löser licens och en
motionsklass utan licens.
Inom såväl konstsim och vattenpolo arbetas det för närvarande med en utvecklingstrappa,
vilken beräknas vara klar under 2016.
Vår bedömning är att Simförbundets kansli med dess välutbildade medarbetare, har en
välfungerande verksamhet.

Fokus i lekmannarevisorernas granskning av verksamheten under 2015
Simhopp
I förra årets rapport lyfte vi fram det förslag till ett talangutvecklingsprogram som fanns
utarbetat och som skulle genomföras som ett pilotprojekt. Med förvåning har vi, via styrelsens
protokoll nr 13 2014-2016 § 147.3 noterat att utvecklingsprojektet lagts ner i förbundets regi.
Vid årets, traditionsenliga besök på simförbundets kansli, fick vi en genomlysning av
utvecklingen inom simhopp av dess förbundskapten - Ulrika Knape. Under 2015 gjordes flera
framsteg i form av bl.a. semifinaler på VM och finaler på EM.
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Utbildning
Den nya utbildningsstrukturen har nu funnit sina former efter det senaste årets överföring av
kostnader från Simlinjeassistentutbildningen till Simlinjeinstruktörsutbildeningen. Vi ser
positivt på att Simlärarhandboken är under revidering och vissa delar av innehållet i
Simlinjeassistentutbildningen kommer att vara webbaserad.
Dessvärre ser det inte ut som om Riksidrottsförbundet avser att göra något åt det
svårhanterliga anmälningsförfarandet av utbildningen. Trots påpekanden under flera år, är
systemet, trots olika försök till förbättringar, fortfarande tungrott och inte användarvänligt.
Systemet skall vara till för att underlätta administrationen inte försvåra denna.
Under 2015 deltog 135 personer i de olika licenskurserna.
Antagningen till utbildningen vid Malmö högskola kommer sannolikt att förändras till att nya
studenter endast antas vart annat år, då det är svårt att anta 20 – 25 nya elever varje år.

Distriktsutveckling
Vi ser positivt på arbetet med distriktsutvecklingen, där sambandet mellan förbundet och
distrikten stärkts. De olika distriktens utveckling kommer även fortsättningsvis behöva att se
olika ut, då utmaningar ser olika ut i olika delar av landet. På vissa orter behöver simning och
andra simidrotter etableras och på andra orter behöver föreningarna stöd i att få ut mer av den
egna verksamheten.

Ekonomi
Simförbundets sponsorintäkter på nästan 10 miljoner måste anses som riktigt bra, framför allt
med hänsyn till så sällan svensk simning syns i media. Det är kanske tid att göra något åt
detta. Lagtävlingar intresserar alltid fler personer men framförallt mer TV-sändning,
medieexponering, så skulle det gå lättare att få fler tyngre sponsorer.

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. Här behövs olika insatser bestående av exempelvis utbildningar,
stödstrukturer tillgång till olika verktyg. Verksamheten ska alltid utgå från att ge varje enskild
simidrottsutövare de bästa möjligheterna att utvecklas. Det ställer krav på den omgivande
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.

Framtida utmaningar och möjligheter
Anläggningar
Vi ser det mest allvarliga för den framtida simsporten är tillgång till simbassänger avsedda för
vår sport. Förbundet, distrikten och de lokala klubbarna måste komma beslutsfattarna närmre,
vilket idag inte är en självklarhet. Vi måste föra fram vårt budskap på ett trovärdigt sett.
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Simkunnighet
Arbetet med simkunnighet får aldrig förtröttas. Idag finns den simkunnighetsdefinition som
vilar på forskning och beprövad erfarenhet inskriven i grundskolans läroplan. Simförbundets
har goda möjligheter att på olika sätt bidra till att simkunnighetsmålet uppnås. Detta arbete får
aldrig förtröttas.

Mångfald och integration
Under 2015 ökade migrationen i världen, till stor del beroende på de stora flyktingströmmarna
från världens olika oroshärder. I Europa har det inte sedan Andra Världskriget funnits så
många människor på flykt. 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 om trakasserier av flickor och kvinnor på badhus och andra bad.

Slutord
I vårt uppdrag med att följa styrelsens arbete önskar vi utförligare styrelseprotokoll, vilket
också ger framtida historieforskare en fördjupad dokumentation att arbeta med.
Vår uppfattning är att Svenska simförbundet fungerar bra och står väl rustat inför kommande
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.
The road to success is always under construction!
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