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Förord 
Upsala Simsällskap har ambitionen att vara en modern och väl fungerande förening med simidrottare på alla nivåer 
från simskoleverksamhet till elitsimmare och senare i livet veteran- och seniorsim. Inom ramen för detta ska alla, 
oavsett ålder, kön och etnicitet, känna sig välkommen i US gemenskap både som tävlings- och motionssimmare. 

Som världens äldsta simidrottsförening finns det inte bara ett idrottsligt utan framförallt ett kulturellt arv att 
förvalta.   

En idrottsförening kräver ett stort engagemang från många berörda, allt från utövare till anhöriga och 
föreningsfunktionärer. Utan dessas stöd kan inte en idrottsförening fungera, inte heller Upsala Simsällskap. Alla 
ideella timmar som det bidras med till föreningens verksamhet är därför mycket uppskattade av föreningen, lika väl 
som förutsättningen för föreningens existens. 

I dessa ramar och riktlinjer beskrivs föreningens verksamhetsidé, vision samt övergripande mål och strategier. 
Dokumentet är samtidigt en övergripande beskrivning av föreningens verksamhet och skall därmed också ses som 
ett komplement till stadgarna. Styrelsens ambition är att dokumentet skall vara vägledande för styrelse och alla 
andra som på ett eller annat sett är verksamma i eller deltar i föreningens verksamhet. Vi vill se dokumentet som 
ett levande arbetsmaterial som följer verksamheten och är en ledstjärna för vad föreningen vill i en framtid och 
förändras i takt med att verksamheten förändras. 

Uppsala i juni 2013 

Styrelsen 

Upsala Simsällskap 

 
Historia 
Jöns Svanberg, bondson från Nederkalix, blev student i Upsala 1787, och som 23-åring utsågs han år 1794 till 
docent i matematik vid Uppsala Universitet. 
Simkonsten i Sverige var vid denna tid praktiskt taget obefintlig. Jöns Svanberg, stark i både tanke och handling 
och med ett starkt patos rörande problemet, bildade år 1796 tillsammans med några likasinnade akademiker Upsala 
Simsällskap. Svanberg blev den självskrivne ledaren och den drivande kraften. 

 

I en slags viljeinriktning arrangerade Svanberg samma år den första simpromotionen 
med den akademiska promotionen som förebild. Som promotor bekransade Svanberg 
först sig själv, därefter promoverades hans kamrater till magistar och de unga eleverna 
till kandidater i simning. Därmed hade han angivit färdriktningen för simkonstens 
utveckling i landet. Dessutom gav han simningen på detta viset en viss status även om 
den akademiska ritualen utsatts för en lätt drift.  
Redan under US första år trädde Jöns Svanberg i tjänst som vice sekreterare vid 
Kungl.Vetenskapsakademien. Detta fick till följd att verksamheten snabbt avtog och 
hotade att dö ut. Visserligen fanns US kvar som sammanslutning, men endast passivt 
verkande i en "fördjupande och kamratlig tillvaro". 

År 1803 kom Gabriel Marklin, den excentriske överliggaren, till staden, och han kom att blåsa nytt liv i US. 1807 
hade han tagit hand om simundervisningen, vilket resulterade i att han samma år arrangerade en simpromotion, om 
än icke i samma högtidliga anda som den år 1796. I stället gav han den en uppsluppen utformning av studentikost 
snitt. 
Fyra år senare fanns Carl-Gustaf Grahl i Uppsala. Han kom att räknas som landets förste egentlige simlärare och 
blev tillika US sekreterare. Han började omgående reorganisera US och fick därvid värdefullt stöd av Jöns 
Svanberg, som samma år tillträdde en professur i matematik vid universitetet. Under sina få år i US tjänst fick 
Grahl otroligt mycket uträttat. Han införde metodik i simundervisningen, han upprättade stadgar för US, han 
skapade regler för magister- och kandidatvärdigheterna, och han gav promotionerna den utformning som i sina 
grunddrag fortlever än i dag. På diplomen står i dag liksom på diplomen från 1813: "... och förväntar US att detta 
vedermäle av aktning tillika skall erinra om den förbindelsen att efter yttersta förmåga befordra och utbreda den 
särdeles välgörande simkonsten".  
 
Därmed verkade han för att sprida simkonsten runt om i Sverige, och under nästan hundra år (fram till de att 
Svenska Simförbundet bildades 1904) kom US att agera som ett nationellt idrottsförbund för sin idrott, nämligen 
simidrotten i allmänhet och simkunnigheten i synnerhet. Utöver detta hann Grahl under de korta 
sommarmånaderna i mitten av 1810-talet att undervisa mer än 300 ynglingar i simkonsten. 
Grahl utvecklade en banbrytande teknik för simundervisning (genom bland annat simgördeln) och Upsala 
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Simsällskap blev därmed en plantskola för blivande simlärare över hela landet, vilket redan efter bara några få år 
satte sina spår i halvdussinet svenska städer. 
År 1817 flyttade Grahl till Stockholm, där han fortsatte sin verksamhet i simningens tjänst, bland annat som 
initiativtagare till Stockholms Simsällskap. Få, om ens någon, har kunnat uppvisa sådana banbrytande insatser för 
svensk simundervisning som just Grahl och Upsala Simsällskap. 
Upsala Simsällskap hade alltså genom Svanberg och Grahl redan i början av 1800-talet fått en stabil grund att stå 
på. Nu kom det i fortsättningen an på simlärarna att på bästa sätt förvalta arvet, samt att utveckla det vidare enligt 
stiftarnas intentioner. 
Viljan, styrkan och ambitionerna fanns, men en riktig "arbetsplats" saknades. Inte förrän 1841 fick staden sitt första 
kallbadhus. Det var borgarna i Uppsala som då lät anlägga Uppsala Sim- och Badinrättning, som hölls flytande på 
tunnor. Till föreståndare, tillika simlärare och sekreterare utsågs Jean Ph.Boggiano, en både andligen och 
lekamligen mycket stor man, en stadens profil. 
När hösten var i antågande bogserades badhuset en bit upp i Fyrisån och förtöjdes vid strandkanten. I längden 
klarade inte den bräckliga byggnaden "svartbäcksgubbarnas" framfart, dessa dansande isflak tog byggnaden efter 
bara femton år. 
Två år senare stod på tillskyndan av stadens borgare ett nytt badhus färdigt för invigning. Den enkla men stilfulla 
byggnaden fick samma namn som sin föregångare men var avsedd för ett bredare utnyttjande. Till och med 
damerna fick sina badtimmar, vilka dock icke sammanföll med herrarnas. 
Efter några år byggdes badet till med ett hopptorn. Nu uppkom nya och mera lustfyllda möjligheter än att bara 
behagfullt njuta av sitt badande. Man upptäckte att det gick att göra något av sin luftfärd mellan trampolinen och 
den mötande vattenytan. Och magisterproven kunde med ens kompletteras med prov i simhopp! 
   
Två herrar som utnyttjade de nya möjligheterna var Lars Fredrik Isander och Anders Fredrik Mollberg. De 
experimenterade fram och stod fadder för var sitt hopp, vilka båda är kända och erkända vid hopptävlingar världen 
över. 
En för många generationer känd person, en personlighet, blev simläraren O.W.Eckman. Med framsynthet tog han 
på sig en tung börda för att simskolan i Uppsala skulle behålla sin framskjutna plats på simkonstens område. 
Men redan 1856 hade de två första kvinnorna promoverats till simmagister och simkandidat, detta skedde dock i 
skymundan från männens promotion. Detta blev en succé, trots ett nationellt motstånd, därefter bedrevs kvinnlig 
simundervisning i en allt större skala. År 1886 genomdrev Eckman att kvinnornas promotion skulle ske gemensamt 
med männens. Mot slutet av seklet började tävlingsidrotten komma in även på simningens område. Detta sågs inte 
med blida ögon av US styrelse. Svanberg däremot, han såg simningen som tävlingsform som en realitet inom 
Upsala Simsällskap och verkade i sinom tid för detta. 
Men det är en senare historia.  
 
Dagens anläggning i Fyrishov togs i besittning i januari 1991. 
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1.   Verksamhetsidé och vision 
 
Till grund för Upsala Simsällskaps vision och verksamhetsidé ligger Strategisk Plan 2013-2016 för Svenska 
Simförbundet (SSF), se särskild pdf fil. Under 2017 kommer det en ny strategisk plan för SSF med giltighet 2018-
2026. I avvaktan på denna nya plan eller riktlinjer för just 2017 så hänvisas till nedanstående plan. 
 

 
 
 
Verksamhetsidé 
Upsala Simsällskaps verksamhet styrs till stor del av våra förbund, Riksidrottsförbundet – Svenska Simförbundet 
och Mellansvenska Simförbundet och deras verksamhetsinriktning och strategier. Upsala Simsällskaps uppgift är 
att erbjuda en bred och attraktiv verksamhet inom simidrott. Simidrotten ska organiseras effektivt och rikta sig till 
alla samhällsmedborgare.  Upsala Simsällskap skall verka för ökad mångfald oavsett ålder, kön, etnicitet, 
funktionshinder, sexuell läggning, klass och jämställdhet. I vår verksamhet är alla välkomna. 
 
Verksamheten omfattar vattenvana, simundervisning, hälsa och motion, träning och tävlingsdeltagande både 
nationellt och internationellt. Därutöver omfattar verksamheten utbildning för tränare och funktionärer, 
ledarutveckling och skapande av arrangemang. 

Simidrott är  
Fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera. 

Simidrott består av 
Träning och lek, tävling och uppvisning. 

Simidrotten ger 
Fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling. 

US Simlinje 
Simlinjen är Svensk simnings utvecklingstrappa och är framtagen som ett verktyg för att hjälpa föreningar att 
arbeta för en optimal och långsiktig utveckling av sina simmare, baserat på erfarenhet, forskning, framtidsanalys 
och internationella modeller.  

Simlinjen består av åtta utvecklingsstadier och fungerar som ett pedagogiskt verktyg för planering av en simmares 
långsiktiga karriär, oavsett om inriktning görs mot elitidrott eller motion och hälsa.  

U1 – Minisim 
U2 – Simskola / Knattesim 
U3 – Teknikskola 
U4 – Träna för att tävla 
U5 – Träna för en elitsatsning 
U6/U7 – Träna och tävla på elitnivå 
U8 – Simma för livet (motionssim) 

Simlinjen hjälper oss att utveckla individen så långt det är möjligt, både ur ett hälso- och elitperspektiv. Genom 
tydliga riktlinjer och innehåll för varje utvecklingsstadium utgör 

STRATEGISK PLAN

2013-2016

Svensk 
Simidrott
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Simlinjen ett verktyg och stöd på vägen för att verka för svensk simnings framtida utveckling både när det gäller 
tillväxt av simmare, tränare samt föreningsstruktur. 

Vi i US har med simlinjen som verktyg skapat en egen anpassad verksamhet som på sikt ger oss fler duktiga 
simmare, allt från simskolan och hela vägen till elit. Simlinjen är inte på något sätt statisk utan används och 
utvecklas allt eftersom vår verksamhet växer och förändras. 
 
Vision 
Upsala Simsällskaps vision är också att vara en av de ledande simklubbarna i Sverige. Detta skall uppnås genom 
att, nu lika väl som under 1800-talet, vara ledande i arbetet med att höja den allmänna simkunnigheten i sitt 
upptagningsområde, i en verksamhet som är öppen för alla och som bedrivs i ändamålsenliga och moderna 
anläggningar.   
Upsala Simsällskap skall vara den naturliga knutpunkten för alla i vårt upptagningsområde som vill komma i 
kontakt med vatten oavsett ålder, kön, etnicitet, och oavsett att vilja tävla eller motionera. 
Resultatmässigt ska Upsala Simsällskap ha ambitionen att som klubb platsa bland de 20 bästa klubbarna i Sverige 
räknat i mästerskapspoäng.. 
 
Förklaringar till visionen 
Upsala Simsällskap ska kunna attrahera simmare på alla nivåer. Därför skall Simskoleverksamheten inom ramen 
för Upsala Simsällskap vara känd för att hålla en mycket hög nivå och det ska vara naturligt för föräldrar i Upsala 
Simsällskaps upptagningsområde att barnen går i Upsala Simsällskaps simskola. Därutöver skall det falla sig 
naturligt att barnen efter uppnådd simkunnighet fortsätter med simidrott där Upsala Simsällskaps verksamhet är det 
självklara valet. Upsala Simsällskap skall verka för att ge Uppsalas befolkning, oavsett ålder, en meningsfull 
verksamhet med simkunnighet och hälsa i fokus. 

Upsala Simsällskap är världens äldsta aktiva simklubb. Många fina traditioner finns i klubben. 

Vårt motto är att våra simmare, vare sig man är tävlingssimmare eller motionär skall finna en hemvist "från vaggan 
till graven". Upsala Simsällskap ska alltså vara den naturliga knutpunkten för vårt upptagningsområde för alla som 
vill simma. 

Våra prioriterade områden 2017 kommer därför att vara. 

• Anläggningar    
• Simskola 
• Tränings- och Tävlingsgrupper 
• Vattenpolo 
• Mastersverksamhet 
• Motionssim 

2.   Övergripande mål 2017 
 
Att föra en dialog med Uppsala Kommun och andra samarbetspartners i planeringen av nya simanläggningar för att 
på ett bra sätt se hur vi tillsammans kan möta det ökade behovet av vattenytor för kommunens innevånare. Upsala 
Simsällskap är i detta sammanhang inte främmande för att driva anläggningar, helt eller delvis. Vi ser behovet av 
vattenyta som den enskilt största fråga under perioden. Utan mer vattenyta kan vi inte växa och heller inte erbjuda 
mer verksamhet till kommunens innevånare. 
Upsala Simsällskap skall vara den för kommunen naturliga samarbetspartnern när det gäller alla former av 
kommunal simundervisning. 
 
Upsala Simsällskap skall arbeta för att öka medlemsantalet i föreningen, både när det gäller antalet aktiva i 
simskola, tränings & motionsgrupper. Men även verka för att skapa möjligheter för alla som vill arbeta som ledare 
i Upsala Simsällskaps olika verksamhetsområden. 
  
Det är också tillgång på vattenyta som styr möjligheten öka antalet aktiva för att uppfylla följande mål. 

• Skapa mer yta för träningsverksamheten för att få våra ungdomar att prestera goda       resultat på 
tävlingar samt att lära sig gott uppförande i och vid sidan av bassängen. 

• Ge barn, ungdomar och vuxna möjligheter till hälsobefrämjande och stimulerande aktiviteter. 
• Öka simkunnigheten hos kommunens invånare. 
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Under 2017 skall vi också sätta fokus på att förbättra US kommunikationsvägar och bli ett mer "Med ett mer lyhört 
US"! 
Hur gör vi då för att lyckas med detta? Jo, genom följande punkter nedan.  
 

•    US arbetar med vår interna och externa kommunikation på alla fronter. Internt gäller det först och främst 
mellan våra kommittéer, inom ledar- och tränarkollektivet samt till våra funktionärer. Externt gäller det 
främst vår hyresvärd Fyrishov och till tjänstemän och politiker i Uppsala Kommun. Styrelsen kommer att 
arbeta intensivt med att förbättra vårt kommunikationsklimat. Till våra medarbetares hjälp planerar vi att 
under våren 2017 släppa en FAQ flik /Frequently Asked Questions) på vår hemsida som tar upp vanligt 
förekommande frågor. Vi hoppas också att vår partner MyClub släpper en sökfunktion till hemsidan. Det 
är viktigt att samtliga våra grupperingar formulerar en egen ”kommunikationspolicy” att förhålla sig till. 
 

• Vi ska också jobba med våra yngre simgrupper. Genom initiativ av vår huvudtränare ska vi be några av de 
äldre simmarna att vara med vid något pass med de yngre simmarna 
 

• När det gäller vattentider och simskoleavgifter ska vi fortsätta dialogen med främst kommunen att göra dem 
uppmärksamma på våra behov. 
 

• Tränarfrågan ligger också på agendan för 2017 och vi kommer tillbaka i början av 2017 och presenterar hur 
vi har löst frågan med mer tränarkapacitet i föreningen. 
 

Vår VD i sin roll som sport- och idrottschef och vår huvudtränare kommer att tillsammans med SK 
och KK hitta bra metoder för att identifiera simmarämnen i simskolegrupper för att få upp dem på ett 
kontrollerat sätt till teknikgrupperna 
  

3.  Strategier  
 
a) Medlemsantal 

a. Medlemsvärvning genom kampanjer, artiklar och nyheter om klubbens framgångar samt utökad 
simskoleverksamhet. Insatser mot skolor i Uppsala. Följa framtaget rekryteringsprogram. 

 
b) Mångfald (Ålder, Kön, Etnicitet, Funktionshinder, Sexuell läggning, Klass, Jämställdhet) 

a. Se ovan 

c) Verksamhetsinriktning 
a. Stringent och målmedvetet arbete genom definierade och prioriterade fokusområden. Arbeta med 

gemensam värdegrund som bas. Fokus på kvalitetssäkring och utbildning 
 

d) Ekonomi 
a. En sund basekonomi samt genom ett utökat samarbete med utvalda sponsorer och med sektioner 

inom Upsala Simsällskap som Torsdagsdansarna 
b. Ett effektivt och förståndigt nyttjande av US fonder inom ramen för resp. fonds bestämmelser 
c. Undersöka alternativ till Fyrishov alternativt hitta bättre samarbetsformer med Fyrishov  
d. Sträva efter att ha så låga avgifter som möjligt för vår verksamhet så att simundervisning och 

simträning blir ekonomiskt möjligt för alla Uppsalas familjer oavsett inkomst. 
e. Arbeta målmedvetet med vårt sponsorprogram 

 
4.  Värderingar inom Upsala Simsällskap 
 
Alla som är verksamma inom Upsala Simsällskap förutsätts dela nedanstående värderingar och aktivt i sin 
dagliga gärning verka i enlighet med dessa värderingar. Det åligger såväl styrelse som ledning respektive 
kommittéer och sektioner att inom sin egen verksamhet tillse att dessa värderingar levandegörs. 
 
Verksamhetsorientering 
Det är viktigt att vi skapar ett värde för dem US är till för, simmare, ledare, föräldrar, supportrar och presumtiva 
nybörjare. Där den rådgivande visionen är att verka för ökad simkunnighet och hälsa i samhället. Detta genom att 
erbjuda simundervisning, motionsverksamhet lika väl som tävlingsverksamhet. 
De önskemål, behov, förväntningar och krav som ovan nämnda grupper ställer på US skall vara vägledande för 
organisationen och dess verksamhet. 
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Allas delaktighet 
En förutsättning för en framgångsrik förening är att varje ledare, medlem samt förälder känner sig ha US 
förtroende att utföra och utveckla verksamheten inom det egna kompetensområdet. Detta kräver en aktiv och 
öppen dialog mellan alla. 
 
Engagerat ledarskap 
Styrelsens viktigaste uppgift är att ange riktningen för verksamheten, skapa förutsättningar för ledarna och 
utövarna samt att tillsammans med dem definiera och följa upp målen. Såväl styrelse som ledare inom US ska 
naturligt känna ett engagemang för klubben och för sin huvuduppgift samt vara en förebild för den del av 
verksamheten de är satta att leda. 
 
Kompetensutveckling 
All tränar- och ledarutbildning inom US skall omfatta lägst de krav som Svenska Simförbundet ställer och det 
åligger samtliga ledare och tränare att upprätthålla den egna kompetensen på önskade nivåer så att US bibehåller 
sin attraktivitet som klubb. 
 
Långsiktighet 
För en hållbar ekonomi skall US ha i grunden en sund ekonomi med ett av verksamheten skapat eget kapital. Som 
tillägg till detta ska också skapas en möjlighet för långsiktig finansiering via sponsorer och andra 
samarbetspartners. 
 
Samhällsansvar 
US har ett samhällsansvar utöver lagar och förordningar. US skall se till att policybeslut som tagits följs. Därutöver 
har US ett samhällsansvar att sprida simkonsten och skall därmed verka för ökad folkhälsa och motverka 
drunkningsolyckor. 
 
Faktabaserade beslut 
Samtliga beslut inom US skall bygga på dokumenterade och tillförlitliga fakta. Detta kräver bland annat att 
ekonomiska mål och verksamhetsmål skall kunna jämföras mot dokumenterade fakta för verksamheten. 
 
Samverkan 
En god samverkan är en viktig del för att nå framgång i en modern organisation. Det är därför viktigt att US har ett 
gott samarbete inte bara inom den egna verksamheten utan också med kommunen, sponsorer samt andra 
föreningar.  
 
 
 
 
 
 
5. Policies  
 
Policy för föräldraengagemang återfinns i slutet av detta dokument 
 
a) Sexuella trakasserier 
Detta är en policy och en handlingsplan mot trakasserier på grund av kön och sexuella trakasserier. För att förenkla 
i texten är det på vissa ställen enbart benämnt trakasserier. Det avser de två områdena trakasserier på grund av kön 
och sexuella trakasserier. Till handlingsplanen bifogas även en vägledning. Grunden för dessa delar är svensk 
lagstiftning, EU-kommissionens handlingsplan, JämO:s rekommendationer samt idrottens eget idéprogram 
Idrotten vill.  

Inom idrotten: ska ingen behöva känna sig kränkt, trakasserad, diskriminerad eller känna obehag på grund av 
könstillhörighet. vi accepterar ingen form av sexuella trakasserier 

Med tanke på att idrotten är Sveriges största folkrörelse och Sveriges i särklass största barn- och 
ungdomsorganisation har vi ett självklart ansvar att aktivt förebygga och motverka sexuella trakasserier. Alla 
former av trakasserier strider mot idrottens verksamhetsidé.  
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Syftet med denna policy, handlingsplan och vägledning är att motverka och förebygga trakasserier på grund av kön 
och sexuella trakasserier.  

US vill förebygga och motverka trakasserier på grund av kön och sexuella trakasserier mot barn, ungdomar och 
vuxna som är aktiva, ideellt arbetande eller anställda inom idrottsrörelsen. När det gäller barn och ungdomar är det 
alltid att betrakta som övergrepp. Syftet med handlingsplanen är att ge riktlinjer, öka medvetenheten kring frågorna 
och ge stöd.  

Följande definition är inspirerad av EU-kommissionens och JämO:s definitioner. Den är anpassad till 
idrottsrörelsens organisation och verksamhet.  

Sexuella trakasserier betyder ovälkommet uppträdande av sexuell natur som kränker flickor och pojkar, kvinnor 
och män, vilka är aktiva, ideellt arbetande eller anställda inom idrottsrörelsen.  

Trakasserier på grund av kön avses ett uppträdande som kränker flickors och pojkars, kvinnors och mäns värdighet 
och som har samband med kön, vilka är aktiva, ideellt arbetande eller anställda inom idrottsrörelsen.  

Det viktigaste kännetecknet för trakasserier är att de är oönskade av den som utsätts för dem.  

Avgörande är den utsattas upplevelse, inte trakasserarens motiv.  

Sexuella trakasserier kan vara av olika slag, fysiskt, verbalt eller icke-verbalt. Det kan vara fråga om t.ex. oönskad 
fysisk kontakt såsom onödig beröring av en annan persons kropp, ovälkomna och återkommande förslag eller 
påtryckningar, oönskad visning av pornografiska bilder och texter, visslingar, blickar eller gester som är anstötliga. 
Det kan också vara annat uppträdande eller yttranden som svärtar ner eller förlöjligar individen på grund av kön 
eller sexuell läggning.  

Sexuella trakasserier handlar inte om en ömsesidig flirt, självklart är det tilllåtet, utan om att någon utsätts för en 
ovälkommen handling med anspelning på sex. När sexuella trakasserier förekommer drabbar det ofta någon som 
står i en beroendeställning till en annan individ. Inom idrotten kan det t ex gälla en tränare eller en ledare som 
trakasserar en adept. Det kan också gälla barn/ungdomar som utsätter andra barn/ungdomar.  

Trakasserier är ibland oavsiktliga och har sin grund i tanklöshet, men är andra gånger avsedda att såra, trycka ned 
eller förnedra. En person kan välkomna ett och samma beteende från en individ men inte från en annan. Det kan t 
ex ha att göra med vilken relation personerna i fråga har till varandra.  

 

 

Trakasserier är ofta ett uttryck för maktutövning  

Forskning visar att trakasserier på grund av kön och sexuella trakasserier i de allra flesta fall är ett uttryck för 
maktutövning och förtryck. Sexuella trakasserier är sällan en fråga om åtrå till en person. Sexuella trakasserier är 
mindre vanliga i grupper med ungefär lika många kvinnor som män. Detta understryker betydelsen av ett aktivt 
arbete för att nå balans mellan kvinnor och män vad gäller representation, makt och inflytande över innehåll och 
arbetsformer i idrottens olika verksamheter.  

SEXUELLA TRAKASSERIER KAN VARA SEXUELLT OFREDANDE.  

Sexuella trakasserier kan bestraffas enligt brottsbalkens regler om ofredande, sexuellt ofredande, sexuellt 
utnyttjande eller våldtäkt. Den som handgripligen antastar eller genom hänsynslöst beteende ofredar annan kan 
dömas enligt 4 kap 7 § för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år. Den som sexuellt ofredar annan genom 
att allvarligt missbruka hans eller hennes beroendeställning eller hjälplösa tillstånd kan dömas enligt 6 kap 7 § för 
sexuellt ofredande till böter eller fängelse i högst två år. Om det varit sexuellt umgänge enligt ovan så döms den 
skyldige enligt 6 kap 3 § till fängelse i högst två år. Anses det grovt döms den skyldige till lägst sex månader och 
högst sex år. Den som döms för våldtäkt får enligt 6 kap 1 § lägst två och högst sex års fängelse. Är brottet grovt är 
det lägst fyra och högst tio år.  
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En ny sexualbrottslagstiftning trädde ikraft den 1 april 2005. Fler gärningar än tidigare ska bedömas som våldtäkt. 
När någon har sex med en person som befinner sig i ett hjälplöst tillstånd på grund av medvetslöshet, sömn eller 
drogpåverkan, kommer det att kunna bedömas som våldtäkt. En särskild straffbestämmelse om våldtäkt mot barn 
har införts. Kravet på tvång har helt slopats. Preskriptionstiden för sexualbrott mot minderåriga har förlängts.  

Idrotten är Sveriges största folkrörelse. Den allra största delen av verksamheten bedrivs ideellt, men det finns också 
många som är anställda inom idrottsrörelsen. I Sverige omfattar jämställdhetslagen (JämL), bestämmelser som 
ålägger arbetsgivare att arbeta mot trakasserier på grund av kön och sexuella trakasserier. Ideell verksamhet 
regleras inte av lagstiftningen, men Riksidrottsförbundet anser det vara av vikt att idrottsrörelsen gemensamt tar ett 
tydligt avstånd från alla former av trakasserier.  

FÖR AKTIVA OCH LEDARE SOM ÄR IDEELLA  

Idrottsorganisationernas ansvar  

Aktiva och ledare som är ideella omfattas inte av den lagstiftning som rör arbetslivet. Huvudsyftet med denna 
policy, med tillhörande handlingsplan, är att ge stöd till oss inom US i vårt förebyggande arbete mot trakasserier. 
Många människor tycker att det är svårt att diskutera ämnet. Kanske reagerar de med att göra sig lustiga över dem 
som klagar. Vanligt är känslor av förvirring, maktlöshet och rädsla när någon har utsatts. En handlingsplan är till 
stor hjälp för alla parter när dessa problem ska diskuteras och hanteras.  

FÖR IDROTTENS ANSTÄLLDA  

Arbetsplatsens ansvar  

Som arbetsgivare har US ett tydligt ansvar att vidta åtgärder för att förebygga och motverka förekomsten av 
trakasserier på grund av kön eller sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Det är också viktigt att arbetsgivaren har 
beredskap att ta itu med problemet om det uppstår. Enligt Jämställdhetslagen ska arbetsgivaren samverka med 
facket kring dessa frågor. Finns det inga fackliga representanter bör samverkan ske med någon företrädare för de 
anställda.  

Med trakasserier på grund av kön avses ett uppträdande i arbetslivet som kränker en arbetssökandes eller 
arbetstagares värdighet och som har samband med kön.  

Med sexuella trakasserier avses ett uppträdande i arbetslivet av sexuell natur som kränker en arbetssökandes eller 
arbetstagares värdighet. (lagändring 2005 07 01, SFS 2005:476)  

Det är vanligt att arbetstagare som utsatts för trakasserier på grund av kön eller sexuella trakasserier inte gärna vill 
framföra klagomål. Det är därför viktigt att parterna satsar på väl genomtänkta rutiner som gynnar ett arbets- 
klimat där de anställda vågar ta upp eventuella problem.  

Vad säger Jämställdhetslagen?  

6§ ålägger arbetsgivaren att vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att någon arbetstagare utsätts för 
trakasserier på grund av kön eller sexuella trakasserier.  

22§ förbjuder arbetsgivaren att utsätta en arbetstagare för repressalier på grund av att arbetstagaren har avvisat 
arbetsgivarens sexuella närmanden eller anmält arbetsgivaren för könsdiskriminering.  

22 a § ålägger en arbetsgivare som får kännedom om trakasserier på grund av kön eller sexuella trakasserier att 
utreda omständigheterna och i förekommande fall vidta åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra att det 
fortsätter.  

Det behövs både ett specifikt arbete och ett integrerat arbete för att öka medvetenheten och underlätta hanteringen 
trakasserier på grund av kön och sexuella trakasserier.  

Det specifika arbetet handlar om att US, SSF och RF behöver kunna tillhandahålla speciell kunskap och 
vägledning i dessa frågor.  
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Det integrerade arbetet handlar om att på ett metodiskt bra sätt få ut kunskap och vägledning, attityder och 
värderingar till den ordinarie idrottsverksamheten.  

Arbetet mot trakasserier bör ses som en del av arbetet med övriga idrottsanknutna etiska och sociala frågor.  

Handlingsplanen anger ett antal åtgärder som krävs av idrotten för att vi ska kunna leva upp till den antagna 
policyn. För att underlätta för aktiva, ideella, anställda och deras organisationer, t ex specialidrottsförbunden, så 
kan RF:s handläggare och RF:s hemsida respektive US hemsida ge viss vägledning och information.  

Aktiva, ideellt verksamma och anställda ska informeras eller enkelt ges tillgång till information om idrottens arbete 
mot trakasserier och om sina rättigheter och skyldigheter. Detta ska ske bland annat genom spridning av denna 
handlingsplan till alla idrottens organisationer.  

Det måste vara naturligt att behandla frågor som rör trakasserier inom utbildningar och på möten och 
informationsträffar inom idrotten. De kan t ex tas upp tillsammans med övriga idrottsanknutna etiska och sociala 
frågor. Då bör framgå att den aktive, ideelle och anställde kan få vidare information och vägledning på US och 
RF:s hemsidor. Det bör också informeras om det stöd som kan fås av myndigheter och andra organisationer utanför 
idrotten.  

US policy, handlingsplan och vägledning syftar till att stödja SF i deras arbete mot trakasserier på grund av kön 
och sexuella trakasserier.  

SSF och RS  handläggare under vissa tider kunna tillhandahålla information och vägledning till stöd för US.  

US hemsida ska innehålla viss information och vägledning till stöd för idrottsorganisationer och den utsatta.  

US ska sprida kunskap och information mot trakasserier som en del av arbetet med de idrottsanknutna etiska och 
sociala frågorna.  

SSF och RF:s information bör upplysa att idrottsorganisationen/arbetsgivaren kan ingripa och vidta åtgärder och 
sanktioner.  

RF, SSF och SISU ska verka för att integrera frågorna i samband med vissa möten, konferenser och seminarier.  

SSF är suveräna och har ansvaret att handlägga rapporter och anmälning rörande sexuella trakasserier. Samma 
skyldighet åligger US. US är skyldiga att rapportera till SSF. 

 

 

FÖR IDEELLA AKTIVA OCH LEDARE  

Utbildning  

US anser att kunskapen om sexuella trakasserier bör ingå som en naturlig del i utbildningen av ledare, tränare och 
aktiva på alla nivåer. Det innebär en kunskap om innehållet i US gemensamma policy och handlingsplan samt 
vägledning för rapportering och anmälan. Det viktiga är att så många som möjligt har kännedom om var man kan 
söka mer information och stöd, ifall en situation skulle uppstå. Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna har 
tagit fram utbildningsmaterialet Sociala idrottsledarskap där sexuella trakasserier ingår.  

RF och SISU Idrottsutbildarna ska verka för att för att sprida utbildningsmaterialet Sociala ledarskapet till SF, DF 
och SISU distrikt.  

RF, SF och SISU Idrottsutbildarna ska se till att det ges tillfällen att ta upp frågor rörande de idrottsanknutna etiska 
och sociala frågorna i ledar- och tränarutbildningar. Frågorna om trakasserier bör ingå som en naturlig del av detta.  

Exempel på diskussion är frågeställningar att uppmärksamma tidiga igenkänningstecken på sexuella trakasserier, 
tränarens sociala roll som förebild, relationen tränare- aktiv, uppförande, jargong och språk, kroppskontakt.  
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FÖR IDROTTENS ANSTÄLLDA  

Det är naturligtvis viktigt att ansvariga personer är väl förtrogna med gällande lagstiftning som rör arbetslivet. Det 
är också viktigt med kunskap om hur denna lagstiftning på bästa sätt kan användas på arbetsplatsen.  

Alla arbetsplatser: Chefer och ledare för olika arbetsenheter ska erhålla utbildning om Jämställdhetslagen. Där 
regleras arbetsgivarens skyldigheter att förebygga respektive ta itu med trakasserier på grund av kön och sexuella 
trakasserier på den egna arbetsplatsen.  

Alla arbetsplatser: Anställda med personaladministrativa uppgifter bör ges utbildning för att kunna ge information 
och vägledning till den utsatta som söker hjälp mot trakasserier på grund av kön och sexuella trakasserier.  

Alla arbetsplatser: Företrädare för de lokala fackliga organisationerna bör ges möjlighet att delta i utbildning som 
rör lagstiftning för arbetslivet.  

Anställda eller förtroendevalda: som ansvarar för eller arbetar med idrottens trovärdighetsfrågor bör ges möjlighet 
att delta i utbildning rörande trakasserier på grund av kön och sexuella trakasserier.  

Alla anställda: bör ha kännedom om de lagar som rör arbetslivet och de personalpolicys som rör den aktuella 
arbetsplatsen.  

Nyanställda: bör inom ramen för introduktionen få information om de lagar som rör arbetslivet och de 
personalpolicys som rör den aktuella arbetsplatsen.  

VÄGLEDNING NÄR TRAKASSERIER ÄGT RUM  

Vägledningen ska underlätta för den utsatta och för den organisation där trakasserier på grund av kön och sexuella 
trakasserier ägt rum. För att underlätta för aktiva, ideella, anställda samt deras organisationer, t ex special- 
idrottsförbunden, så kan US policy, handlingsplan och vägledning samt US hemsida ge viss information och 
vägledning.  

Felet begås alltid av den som trakasserar. Den utsatta har rätt att reagera på och agera mot sådant denna anser är 
kränkande. Några sätt för den utsatta är:  

Att markera att beteendet är oönskat genom att säga ifrån, eller be någon annan säga ifrån.  

Att söka stöd om det inte hjälper att säga ifrån. Att tala med någon i sin närhet som den utsatta känner förtroende 
för. Inom US, SSF och/eller på annan nivå inom idrotten finns personer att vända sig till, personligen eller genom 
ombud.  

Att skriva ned allt om det inträffade; datum, klockslag, vad som hände, eventuella vittnen och så vidare. Det är 
viktigt med bevismaterial om händelsen leder till en utredning. Den utsatta kan också beskriva sina upplevelser för 
någon närstående person som i sin tur kan skriva ner det inträffade.  

Längst bak i denna handling finns information om andra organisationer som kan hjälpa den enskilde med specifika 
frågor, råd och mentalt stöd.  

Inom US ska i första hand anmälan göras till ansvarig tränare (gäller simgrupperna) och till US VD (gäller 
anställda). 

ÅTGÄRDER VID TRAKASSERIER:  

När trakasserier på grund av kön och sexuella trakasserier har skett anser US att följande ska vara vägledande i den 
kommande hanteringen:  

Snabbhet 
Inhämtande av yttranden från alla parter  
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Diskretion 
Uppföljning  

När en anmälan framförts eller en uppgift på händelse på annat sätt kommit till kännedom kommer US skyndsamt 
ta upp den akuta situationen. Det är inte minst viktigt om kontrahenterna möts i den vardagliga verksamheten. 
Efter en samlad bedömning kommer US besluta om den utpekade bör ta timeout tills frågan är utagerad. Den 
utpekade bör ges möjlighet att yttra sig innan beslut fattas.  

På Riksidrottsförbundets hemsida finns viss information och rådgivning. Under vissa tider finns möjlighet att tala 
med en handläggare på RF som har kunskap om sexuella trakasserier. Det är emellertid svårt att ge generella råd 
eftersom varje fall är unikt.  

Rapport/Informell och Formell anmälan  

Ideella/aktiva rekommenderas att rapportera till någon närstående (tränare) person inom föreningen där den utsatta 
är verksam. En rapport leder till en informell lösning (se nedan).  

Anställda rekommenderas att rapportera till särskild utsedd person (VD).    

Polisanmälan  

Ideella/aktiva och anställda: Trakasserier av brottslig karaktär kommer alltid polisanmälas (se nedan).    

Då en rapport eller anmälan sker ska de handläggas efter SF:s rutiner och eventuella riktlinjer. US handlingsplan är 
ett stöd och en vägledning för detta. Självklart underlättar det för den utsatta, den utpekade och för den som mottar 
anmälan om det finns enkel tillgång till information och rådgivning. Alla idrottsorganisationer med anställda bör 
beakta att de omfattas av Jämställdhetslagen.  

Nedan beskrivs de tre nivåerna: informell lösning (vid rapport), formell åtgärd (vid formell anmälan) och 
polisanmälan.  

Informell lösning (efter en rapport om trakasserier)  

Trakasserier är ett av de känsligaste problemen som kan uppstå på en arbetsplats eller inom en verksamhet, därför 
att företeelsen så nära berör den personliga integriteten. Det är viktigt ur allas synvinkel att trakasserierna upphör 
omgående. Om trakasserierna inte upplevs och bedöms vara av allvarlig natur kan en informell lösning vara att 
föredra. Det kan i vissa fall ske enbart mellan de berörda kontrahenterna eller med/genom ombud. Även en styrelse 
eller arbetsledning kan välja denna väg. Observera att det är den utsattes upplevelser som är avgörande, inte 
omgivningens tolkningar.  

Barn och ungdomar rekommenderas att berätta om sina upplevelser för förälder och/eller annan vuxen person 
(tränare) som denne har förtroende för. Barn och ungdomar har också olika jourtelefoner att tillgå (se vidare sista 
avsnittet). En vuxen person som får kännedom om sexuella trakasserier/övergrepp mot barn eller ungdom ska själv 
ta kontakt med barnets förälder och diskutera det inträffade. Finns det osäkerhet kring detta bör man först rådgöra 
med någon som har vana och/ eller kunskap rörande sådana frågor (se vidare sista avsnittet).  

En vuxen aktiv, ideell ledare eller anställd som har utsatts för sexuella trakasserier rekommenderas att berätta om 
sina upplevelser för någon person på arbetsplatsen (VD) eller inom verksamheten och med honom eller henne 
diskutera det inträffade.    

Det bör framhållas att en person som rapporterar om trakasserier inte därmed automatiskt ger en formell anmälan 
mot den anklagade. Mottagare av information om trakasserierna ska iaktta tystnadsplikt om ej den utsatta begär 
något annat. Ett ofta fungerande sätt att få trakasserierna att upphöra är att klart och tydligt säga till den 
trakasserande att dennes handlande upplevs som ovälkommet och kränkande. Det kan framföras av den utsatte 
själv, genom närstående person eller annat ombud.  

Formell åtgärd (efter en formell anmälan om sexuella trakasserier)  
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Om den informella hanteringen inte leder till någon förändring eller om inträffade trakasserier är av mer allvarlig 
natur bör formella åtgärder vidtas. Detta görs direkt av den utsatta eller genom ett ombud till denna. Finns det 
ingen utsedd person kan anmälan lämpligen ske till en chef eller en förtroendevald person inom den organisation 
där aktuellt trakasseri ägt rum. Utredningen ska ske snabbt och med respekt för både den utsatta och den 
anklagade. Den utsatta har alltid möjlighet att ta tillbaka sin anmälan.  

Detta gäller i utredningsarbetet:  

båda parter ska bli hörda och få utveckla sina argument och synpunkter uppgifter som lämnas bör skrivas ner för 
kontroll sekretess ska beaktas så att parternas personliga integritet skyddas namn och innehåll i anmälan får inte 
delges andra än dem som deltar i utredningen om den anmälde anses skyldig kan eventuella sanktioner bli aktuella 
(se nedan) formella åtgärder bör alltid planmässigt följas upp under en tid. Detta för att garantera att trakasserierna 
har upphört.  

Om den anmälde anses skyldig kan sanktioner bli aktuella (se nedan). Formella åtgärder bör alltid planmässigt 
följas upp under en tid för att garantera att trakasserierna har upphört. Om det visar sig att den anklagade är skyl- 
dig kan disciplinära åtgärder såsom varning, omplacering, diskvalifikation, avstängning (ideella), uppsägning 
(anställda) eller polisanmälan komma att vidtas. Sanktioner kan ske då händelsen faller under föreningens stadgar, 
SSF:s bestämmelser/ stadgar eller stadgar för Sveriges Riksidrottsförbund (14 kap 2 §).  

Polisanmälan  

Om formella åtgärder inom idrotten inte är tillräckliga kan ärendet parallellt även drivas i domstol. Har 
trakasserierna varit av så allvarlig art att de kan anses vara av brottslig karaktär ska det lämnas en åtalsanmälan vid 
lokal polismyndighet. En person som befinns skyldig kan dömas till böter eller fängelse beroende på brottets 
omfattning och karaktär.  

Uppföljning  

Oavsett vilka åtgärder som vidtagits, är det viktigt att dessa följs upp för att kontrollera att trakasserierna upphört. 
Har det skett en formell anmälan ska arbetsgivaren eller idrottsorganisationen utföra denna kontroll.  

Krishantering  

Arbetsgivaren eller idrottsorganisationen bör så tidigt som möjligt bedöma om den utsatta är i behov av 
professionell samtalshjälp och i så fall rekommendera detta. Vid allvarligare och/eller återkommande former av 
trakasserier kan det vara nödvändigt att den skyldige bereds någon form av stöd för en beteendeförändring. Detta 
kan också villkoras som en del av de sanktioner som eventuellt vidtagits. Varje utredning bör närmare överväga 
behov och utformning av ett sådant stöd. Har händelsen blivit allmänt känd i ett större sammanhang och därmed 
påverkat arbetslagets eller föreningens förutsättningar att fungera kan det finnas skäl att ge stöd också för detta. 
Det är emellertid av största vikt att beakta integritet och tystnadsplikt.  

b) Miljö 
Som en simförening ska Upsala Simsällskap vara en ledande och god förebild inom miljöområdet. Vi ska profilera 
Upsala Simsällskap som en förening som deltar aktivt inom området miljöpåverkan. Vi ska sträva efter att hela 
organisationen är engagerad i miljöarbetet och att varje styrande, medarbetare, funktionär och medlem och väger in 
miljöhänsyn i de beslut som tas. 
 
Vi ska … 
i de beslut vi tar och i de handlingar vi utför ta miljöhänsyn så att vi genom ständiga förbättringar minskar vår 
miljöpåverkan. 

Detta innebär att vi: 

• i vår vardag alltid tänker på vilken miljöpåverkan vårt handlande medför så att vi därmed medverkar till 
att vår miljöbelastning minskar  

Vi ska … 
uppfylla lagar och förordningar och samarbeta med myndigheter och organisationer så att vårt miljöarbete 
utformas i samklang med samhällets miljömål. 
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Detta innebär att vi: 

• försöker minska våra koldioxidutsläpp så att vi inte förvärrar växthuseffekten. Exempel på åtgärder vi gör 
och kan göra för att uppnå detta är att använda kollektiva färdmedel och köra miljöbilar i stor 
utsträckning. 

• Att vi uppmuntrar till gemensamma transporter med buss/minibuss eller samåkning vid resor med 
privatbilar. 

• ställer miljökrav vid inköp och så långt som det är ekonomiskt försvarbart köper det som är bäst för 
miljön 

Vi ska … 
Genom vårt engagemang i miljöfrågor påverka våra leverantörer, medlemmar, kommuner, huvudmän för 
anläggningar m.fl. 
  
Detta innebär att vi: 
  

• påverkar alla enligt ovan att beakta mijöaspekter vid varje enskilt beslut.  
• vi ställer krav på våra leverantörer i samband med upphandling/inköp 
• att vi påverkar kommuner i riktning att effektivisera anläggningar så att mängden energi ska reduceras. 

  
Så att vi … 
bidrar till en hållbar utveckling i samhället. 
 
c) Doping 
Upsala Simsällskap är en idrottsförening som är ansluten till Riksidrottsförbundet (RF). Det innebär att du som 
medlem i Upsala Simsällskap även blir medlem i RF. Riksidrottsförbundet liksom Upsala Simsällskap tar avstånd 
från alla former av doping. Den som gör sig skyldig till doping riskerar att bli avstängd från all idrottslig 
verksamhet i två år. 

Upsala Simsällskap välkomnar alla, oavsett vilket motiv man har att träna och tävla inom simning. Däremot säger 
vi nej till den som vill använda sig av otillåtna dopingpreparat. 

Sedan lång tid tillbaka är det förbjudet med doping inom idrotten. Argumenten för det är många men kan 
sammanfattas i fyra punkter: 

• Det är fusk att dopa sig. En känsla för ärlighet och rent spel ligger i idrottens natur. Det är meningslöst att 
tävla om inte alla följer gemensamt uppsatta regler. 

• Det är farligt att dopa sig. Det strider mot medicinsk etik och är förenat med stora hälsorisker för individen. 
• Det skadar idrottsrörelsens trovärdighet. Doping utgör därigenom ett allvarligt hot mot idrotten som 

ungdomsorganisation och folkrörelse.  
• Det kan vara olagligt att dopa sig. Att hantera eller inta förbjudna preparat är enligt svensk lag förbjudet och 

kan ge upp till fyra års fängelse. 

Skulle någon bli ertappad hos oss skulle det, förutom straff enligt svensk lag, innebära att personen blir avstängd 
från träning hos oss i två år. Ser eller hör du något som liknar användning eller distribution av doping-preparat 
på vår anläggning, vänligen ta kontakt med verksamhetschefen. 
 
d) Trafik 
Vid transporter i samband med US verksamhet gäller följande.  
Simidrottare och föräldrar förväntas samordna transporter till träningar, tävlingar och läger i närområdet. 
Föreningen ska organisera/samordna transporter till tävlingar och läger utanför närområdet. Bilförare ska ha haft 
körkort minst 2 år och vara förtrogen med fordonstypen. Hastighetsbegränsningar och andra trafikregler skall 
följas. Hastigheten skall anpassas efter väder, väglag och sikt. Alla platser i fordonet skall vara utrustade med 
bilbälten, och maximal antalet passagerare respekteras. Längre resor ska planeras så att nödvändiga raster och 
förarbyten är med i tidsberäkningen. Om minibuss används för transporten ska föraren ha god körvana för 
fordonet. Minibussar bör inte användas för längre transporter och resor. Bilföraren ska alltid vara nykter och 
drogfri samt utvilad. Föraren får ej prata i mobiltelefon under färd om inte handsfreeutrustning finns monterat. 
Bilen ska ha lagliga däck. 
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e) Mångfald 
Upsala Simsällskap arbetar kontinuerligt med mångfaldsbegreppet i verksamheten så att alla delar av verksamheten 
genomsyras av mångfald i alla dess former. 
 
f) Föräldraengagemang 
Se sid längst bak i detta dokument 
 
  



 17 

6. Organisation 
 
 

 
 
US Support och Trivselkommitté är organisatoriskt arbetsgrupper inom TK 
US Veteranerna – sammanslutning för gamla US:are – är en associerad partner till US 
  

Valberedning/Årsmöte Styrelse

VD/Klubbdirektör
Huvudtränare

Simskoleansvarig
Kansliansvarig

Sektioner:
Torsdagsdansarna
Morronbadarna
US Support/US  
Trivselkommitté

US Veteranerna

Simkommittén Tävlingskommittén Knattekommittén

US Föräldraråd

Upsala Simsällskap organisation

Polokommittén
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7. Styrelsen  
Styrelsens sammansättning 
Består av 4 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter där ordf. väljs av årsmötet och styrelsen inom sig utser v.ordf., 
kassör, sekr. samt övriga ledamöter. 
 
Styrelsens ansvar (se US stadgar § 26) 
Det åligger styrelsen särskilt att: 
 

• tillse att för Sällskapet gällande lagar och bindande regler iakttas 
• verkställa av årsmötet fattade beslut 
• planera, leda och fördela arbetet inom Sällskapet 
• ansvara för och förvalta Sällskapets medel 
• tillställa revisorerna räkenskaper m m enligt 24 §, och 
• förbereda årsmöte. 

 
Styrelsen kan delegera det operativa ansvaret för Sällskapets verksamhet till Sällskapets VD/Klubbdirektör. 
 
Styrelsens arbete 

• Styrelsen sammanträder årligen vid behov, där de obligatoriska mötena är bokslutssammanträdet och det 
konstituerande mötet 

• Ständigt adjungerade deltagare vid styrelsens möten är Sällskapets VD/Klubbdirektör. Övriga 
adjungerade beslutas av styrelsen.  

• Styrelsen kan knyta specialistkompetens till sig i enskilda frågor 
• Styrelsen handlägger frågor som berör hela US ekonomi och verksamhet 
• Styrelsen kan tillsätta arbetsgrupper för enskilda projekt 
• Styrelsens arbete följer prioriterade fokusområden (se nedan) 
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Fokusområden  
Dessa fokusområden kan komma att förändras beroende på vilka prioriteringar som gäller för styrelsen.  
 
 

Fokusområde – utifrån 
Ramar o Riktlinjer 

Förklaring 

Ekonomi  Framför allt på kort (1 år) och 
mellanlång (1-3 år) sikt 

Organisation/Personal  Bemanning av US 
nyckelpositioner med utblick 1-
3 år samt utformning av en 
effektiv organisation och 
arbetsmetoder 

Kommun/Fyrishov  Avser löpande kontakter med 
ansvariga inom Kommun och 
Fyrishov i syfte att minska US 
kostnader för sin verksamhet 
samt att säkerställa US tillväxt 

Satsning Avser både satsning på 
individuella simmare (elit) och 
satsning framåt i allmänhet 
(verksamhetsutveckling). Avser 
också vidareutveckling av 
samarbetet med Torsdags-
dansarna. Inom satsning ligger 
även kvalitet/certifiering 

Sponsorprogram 
 

Avser allt från hur 
sponsorverksamheten inom US 
ska läggas upp till avtal och 
löpande kontakter med dessa 
sponsorer.  

Webb/Sociala 
Media/Medlemshantering/Press 

Avser i första hand US 
webbsida men även 
kommunikationsytor såsom 
Twitter, Facebook, Instagram 
etc. Medlemstidning, press 
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8. Ledningsorganisation och Personal 
 
Inom Upsala Simsällskap utgör ledningsorganisationen en oerhört vital del. Det är därför viktigt att alla inom 
Upsala Simsällskap förstår att ledningsorganisationen är föreningens hjärta.   
 
Ledningsorganisationen leds av en heltidsanställd VD/Klubbdirektör (chefstjänsteman). Bland de uppgifter som 
ligger på chefstjänstemannen är: 
 

• Ansvarig för Sällskapets operativa verksamhet utifrån av styrelsen antagen budget och verksamhetsplan 
• Verkställande av styrelsens beslut. 
• VD ansvarar för dimensionering av verksamheten inom ramen för Sällskapets budgetramar. 
• VD ansvarar i övrigt för arbetsplanering samt för övriga personalfrågor för både anställd personal och för  
• timanställda. 
• VD ansvarar för avtal och dialog med Sällskapets samarbetspartners och leverantörer. 
• VD är också ansvarig för att medlemskontakt samt kontakt med föräldrar upprätthålls på en nivå för	att säkerställa  
            långsiktig tillväxt. 

 
 

I övrigt: 
• Se besluts- och attestordning samt Chefstjänsteman- och styrelseinstruktion inom Upsala Simsällskap 

antagen den 4 mars 2014  	

 
Inom Upsala Simsällskap skall det finnas en huvudtränare som är kontrakterad av chefstjänstemannen på 
delegation av US styrelse.  
Huvudtränaren har det övergripande ansvaret över föreningens sim- och träningsverksamhet. Denne skall inneha 
den av Svenska Simförbudet gällande utbildning för Elit. Huvudtränaren ansvarar för att det finns en tydligt 
förankrad plan för hela simverksamheten, så att det kvalitativa innehållet av simmare förs fram från junior till 
senior ålder. 
 
Huvudtränaren skall ständigt utveckla och uppdatera de träningsmetoder (här är SSF:s simlinjen det viktigaste 
rättesnöret) och instruktioner som ligger på respektive gruppnivå. Huvudtränaren ansvarar för att säkerställa 
tydliga utbildningsnivåer, som finns upprättade för träningsverksamheten. Inriktningen inom varje nivå uppdateras 
ständigt och i samråd med respektive huvudansvarig inom varje nivå. Inriktningen för verksamheten leds sedan 
operativt genom ett forum (tränarråd där huvudtränaren är ordförande) för samtliga tränare inom varje nivå. 
 
Till VD/Klubbdirektör är knutet ett Föräldraråd. US Föräldraråd syftar till att underlätta kontakterna mellan 
föräldrar till simmande barn och ungdomar och US ledning och styrelse. US Föräldraråd är en mycket viktig 
rådsgrupp för att säkerställa en stabil utveckling av US simlinjeprogram och därmed US framtid. 
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9. Kommittéer 
Den simskole- och tävlingsinriktade verksamheten i US är inrättade i kommittéer. Kommittéerna är direkt 
underställda US styrelse men efter delegation från styrelsen ligger det operativa ansvaret på US VD/Klubbdirektör. 
Ordförande i Kommittéerna utses av styrelsen. 
  
I kommittéansvaret ligger att: 
 
- ansvara för K:s årligen antagna budget så att denna budget åtföljs både resultat- och balans (likvid) mässigt 
- regelbundet (per kvartal) till chefstjänstemannen rapportera utfall år till datum mot budget samt prognos för 

återstående del av verksamhetsår. I denna rapportering ska också en likvidbudget för kommande kvartal 
upprättas 

- Kommittéerna (K) skall varje år upprätta en årsberättelse för den del av föreningens verksamhet som åligger 
kommittén att ansvar för.   

 
 
K består av representanter från föräldragrupperna och/eller annan medlem i föreningen 

• K verkställer chefstjänstemans beslut inom resp. ansvarsområde  
• K initierar och driver verksamhet och projekt som förankrats hos chefstjänsteman 
• K presentar en budget och verksamhetsplan, inkl översiktliga planer för projekt, för kommande 

verksamhetsår (senast i oktober/november) för chefstjänsteman i US 
• Periodiska avstämningar tillsammans med chefstjänstemannen 
• Periodisk rapportering till fokusområdesansvarig Webb/Media för anslag på US hemsida eller i 

medlemstidningen PLUMS 
 
För mer information om varje kommitté och sektion se Upsala Simsällskaps hemsida eller kontakta respektive 
kommitté eller sektion. 
 
9:1 Simkommittén (SK) 
SK ansvarar för och leder US simtränings- och tävlingsverksamhet. SK ansvarar för att US ledare och tränare har 
goda kunskaper om hur barn och ungdomar tränas i simning, från yngsta till våra äldsta tävlingssimmare, och hur 
tävlingar vävs in i träningen för att utgöra ett pedagogiskt stöd i träningen. SK planerar för den externa 
tävlingsverksamheten, allt ifrån olika inbjudningstävlingar till de olika mästerskapstävlingarna så som Simiaden, 
DM, SUM-SIM, Junior-SM och SM. Till SK hör de olika tränings- och tävlingsgrupperna som bedriver 
verksamhet inom simlinjens nivåer U3-U8, för närvarande Teknikskola nivå 1-3, C, B, A, Elit samt sprint- och 
ungdomsgrupp. 
 
9:2 Tävlingskommittén  (TK) 
TK ansvarar för att arrangera US interna tävlingar. TK samarbetar tillsammans med SK i detta för att anpassa det 
interna tävlingsbehovet som är aktuellt. TK skall sträva efter att dessa tävlingar ger våra simmare god sportslig 
utveckling samt generera intäkter till US.  

Vid större tävlingar, SUM-SIM, JSM, SM, tillsätts en projektgrupp bestående av personer från US olika  
kommittéer som har uppgifter att fylla i de olika arrangangemangen. 

TK ansvarar även för utbildning av funktionärer samt för att, tillsammans med chefstjänstemannen och styrelsen, 
långsiktigt se över investeringsbehov i ny utrustning.  

US-Support ingår som en del i TK. US-support bedriver försäljning av fika och klubbkläder i samband med 
hemmatävlingar. Verksamheten bedrivs i samarbete med chefstjänsteman och föräldrarepresentanter. 
 
9:3 Knattekommittén (KK) 
KK ansvarar för US simskoleverksamhet. KK skall verka för att sprida simkunnigheten inom föreningen samt 
också bidra till att öka simkunnigheten i Uppsala med omnejd. Detta skall göras genom simundervisning till barn 
enligt en svensk simlinje anpassat efter Upsala Simsällskaps krav på en kvalitativ simundervisning. Därmed strävar 
KK i första hand efter att barnen skall bli simkunniga enligt simkunnighetsdefinitionen, men även efter att 
möjliggöra för barn att gå vidare in i vår tränings- och tävlingsverksamhet Till KK hör olika simskole- och 
träningsgrupper inom simlinjens nivåer U1-U2 (U3). 
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10. Sektioner 
Inom Upsala Simsällskap finns det också sektioner, dessa har som övergripande ändamål att stödja och biträda 
Upsala Simsällskap.  
 
I sektionsansvaret ligger att: 
 
- ansvara för S:s årligen antagna budget så att denna budget åtföljs både resultat- och balans (likvid) mässigt 
- årligen följa upp S:s utfall 
- vid behov till chefstjänstemannen rapportera utfall år till datum mot budget samt prognos för återstående del 

av verksamhetsår.  
 
Sektionerna (S) för föreningens verksamhet har i övrigt följande uppgifter: 

 
• S består av medlemmar och icke medlemmar i Upsala Simsällskap 
• S verkställer chefstjänstemans beslut inom resp. ansvarsområde  
• S initierar och driver verksamhet och projekt som förankrats hos chefstjänsteman 
• S presentar en budget och verksamhetsplan, inkl översiktliga planer för projekt, för kommande 

verksamhetsår (senast i oktober/november) för chefstjänsteman i US 
• Periodiska avstämningar tillsammans med chefstjänstemannen 
• Periodisk rapportering till fokusområdesansvarig Webb/Media för anslag på US hemsida eller i 

medlemstidningen PLUMS 
 
10:1 Morronbadarna 
Morronbadarnas syfte är att 

1. bidra till att skapa trevnad och trivsel samt att vara en träffpunkt för morgontidiga besökare vid Fyrishov  
2. att främja hälsa och motion    
3. att utveckla simmande och vattenvana hos medlemmarna  
4. stödja Upsala simsällskap genom engagemang och aktiviteter.  

 
Morronbadarna är en fristående sektion inom Uppsala Simsällskap. 
 

10:2  US-Trivselkommitté 
US-Trivselkommitte bistår vid arrangemang som promotion och årshögtid, hjälper till i klubblokalen och bistår vid 
utbildningar,  och tävlingar, t ex vid utpisning av funktionärer. Verksamheten bedrivs i samarbete med 
chefstjänsteman och kommittéerna inom US. 
 
10:3 Torsdagsdansarna (TD) 
Torsdagsdansarna som är en fristående sektion i Upsala Simsällskap anordnar motionsdans i Fyris Park varje 
torsdag mellan kl 13.00 - 17.00 under vår- och höstterminen, med ett uppehåll under sommaren.  
 

För att kunna delta måste man bli medlem vilket kostar 20 kr per år och då får man ta del av följande 
medlemsförmåner:  

a. Man får dansa till musik av charmiga och publiktillvända orkestrar 

b. I kaffepausen har man chans att få en vinst i medlemsdraget mot uppvisande av medlemskort 

c. På entrébiljetten lottar vi varje vecka ut varukassar 

d. Sista danstorsdagen i december bjuder vi på kaffe med lussebulle 

e. Avslutningsdagen i maj/juni bjuder vi på kaffe med bulle 

Av det eventuella överskott som de ideellt arbetande personerna inom Torsdagsdansarna skapar delas 95 % ut till 
ungdomsverksamheten i Upsala Simsällskap. Torsdagsdansarna samarbetar aktivt med styrelsen inom Upsala 
Simsällskap i syfte att skapa långsiktiga förutsättningar för klubbens utveckling i enlighet med antagen vision och 
långsiktiga mål samt strategi  
För mer information om varje kommitté och sektion se Upsala Simsällskaps hemsida eller kontakta respektive 
kommitté eller sektion. 
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11. Policy för föräldraengagemang inom Upsala Simsällskap  

1. Målgrupp och Syfte  

Målgrupp för detta dokument är i familjer (här avses även US Föräldraråd) som har barn som deltar i Upsala 
Simsällskaps (US) tävlingsverksamhet i simning. Som barn räknas i detta sammanhang de som är under 20 år och 
bor hos sina föräldrar.  

För att US ska kunna verka som förening och utveckla barnen både i och utanför bassängen behövs många ideella 
insatser. För att lösa detta på ett bra och rättvist sätt har US tagit fram en policy, som beskriver vad som förväntas 
av föräldrar till barn som tävlingssimmar.  

Syftet med detta dokument är att informera om denna policy.  

2. Vad det innebär för barnet att delta i US tävlingsverksamhet  

Precis som med annan idrott i organiserad form innebär deltagandet i US en hel del för ditt barn. Några av de 
viktigaste sakerna är:  

•  Barnet deltar från första dagen i en mycket viktig gemenskap med tränare och med andra barn med samma 
intresse. Detta leder ofta till att vänskapsband utvecklas.  

•  Barnet får viktig motion som behövs för att må bra och för att orka med skolarbetet. I simning tränas hela 
kroppen och simning är dessutom en sport som är skonsam mot kroppen i jämförelse med många andra 
idrotter.  

•  Barnet får möjlighet att sätta upp mål, träna för att nå målen och mäta sig mot sig själv och andra barn. 
Detta sker dels i tävlingar som US själva arrangerar, dels i tävlingar som andra klubbar arrangerar och som US 
deltar i.  

•  Via lagandan som finns i US växer barnet som människa och lär sig att förstå hur andra människor 
fungerar framför allt i grupp.  

3. Vad det innebär att vara förälder till barn som deltar i US tävlingsverksamhet  

Som förälder till barn som deltar i tävlingsverksamheten får man glädjen se sitt barn ha kul i och vid 
bassängkanten! Man får också tillgång till ett föräldranätverk och gemenskap med andra simmarföräldrar.  

Tränarna ansvarar för barnens utveckling inom simningen, men som förälder har man en viktig roll genom att:  

•  Uppmuntra och stödja sitt barn i dess strävan att nå framgång.  

•  Hjälpa till med planering och koordinering av barnets aktiviteter.  

•  Skjutsa till träningar/tävlingar.  

•  Bidra med sitt engagemang i klubben, vilket är en förutsättning för klubbens verksamhet. Detta kan gå till 
på många olika sätt och beskrivs i detalj nedan.  

4. Föräldraengagemang en förutsättning för överlevnad  

Många av de aktiviteter som sker i klubben är helt beroende av ideella insatser. Hit hör exempelvis arbete i styrelse 
och kommitteer, jakt på externa sponsorer och insatser i samband med de tävlingar US anordnar.  
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4.1 Föräldraengagemang i marknadsföring  

Extern marknadsföring av US är en mycket viktig del av verksamheten för att behålla/höja klubbens image och på 
så sätt direkt och indirekt bidra till klubbens ekonomi.  

•  Direkt genom att t.ex. hitta sponsorer/företag som är villiga att göra kontantinsatser och/eller lämna andra 
bidrag i form av t.ex. priser på de tävlingar som US arrangerar.  

•  Indirekt genom att synliggöra US och de tävlingar som US arrangerar för att dels locka lokala förmågor till US 
och dels locka andra simklubbar i landet att delta i de tävlingar US arrangerar.  

4.2 Föräldraengagemang i samband med tävlingar  

US arrangerar ett stort antal (10-15) tävlingar under ett verksamhetsår. Dessa är viktiga och utvecklande för 
barnen, ofta är det tävlingarna som stimulerar dem att lägga ned all den tid på simträning som de faktiskt gör.  

Dessutom ger hemmatävlingar nödvändiga intäkter till klubben, eftersom de ger intäkter i form av startavgifter för 
deltagare från andra klubbar. En annan fördel är att US egna simmare deltar utan att betala anmälningsavgift. 
Därtill kommer att både US och simmarna sparar in kostnader för resa, kost och logi.  

Liksom inom många andra ungdomsidrotter måste många av de uppgifter som hör ihop med tävlingar och resor 
utföras ideellt, annars skulle klubbens ekonomi snabbt gå under. Skillnaden mellan simningen och flertalet andra 
idrotter är att ANTALET ideella insatser är mycket högre. Det har att göra med verksamhetens art – för att barnen 
ska bedömas rättvist ska t.ex. varje individuell simmare ha en funktionär i båda ändar av bassängen när han eller 
hon simmar.  

Därför: Förutom att det är roligt att hjälpa till (både socialt och praktiskt) i klubbens aktiviteter är det helt 
nödvändigt att alla föräldrar till barn som tävlar aktivt deltar för att barnen ska få bra förutsättningar för sin 
simning.  

För att tydliggöra de ideella insatser som utförs av föräldrar och andra frivilliga kommer här en lista över de 
funktioner och uppgifter som utförs i samband med tävlingar i hemmabassäng  

EXEMPEL: Arrangemang av Jöns Svanbergsimmet  

Inför tävling:  

• ”Rigga” tävlingsutrustning. Innebär någraa timmars arbete för 4-5 personer att sätta upp och installera 
datorer, tidtagningsanordningar, speakersystem mm.  

• Förbereda tävlingen t.ex. skriva inbjudan, ta fram startlistor, ordna priser mm. Ca 20 timmar.  

Under tävling, per pass för tävling i 25 meters bassäng (för tävling i 50 meters bassäng):  

•  Tävlingsledare: 1 st (1 st)  

•  Starter: 1 st (1 st)  

•  Bandomare: 1 - 2 st (4 st)  

•  Tidtagare:6-8st(8–10st)  

•  Vändningskontrollanter: 6 – 8 st (8 – 10 st)  

•  Reserv: 2 st (2 st)  

•  Speaker: 1 – 2 st (1 – 2 st)  
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•  Hantering av eltidsdatorer:1 st (1 – 2 st)  

•  Hantering av tävlingsdator (Grodan): 1 st (1 st)  

•  Kopiering: 1 st (1 st)  

•  Tävlingsbyrå: (1 - 2 st)  

•  Tävlingsläkare (endast SSF-arrangemang): 1 st  

•  Dopingförkläde (endast SSF-arrangemang): 4 st  

Efter tävling:  

• Nedmontering och undanplockning av utrustning  

Om man undantar riggning/avriggning som kan göras av t.ex. tidtagare/vändningskontrollanter så behövs det minst 
18 personer för att genomföra ETT tävlingspass på en mindre tävling och mellan 30 och 40 st på en stor tävling!  

5. US policy med avseende på föräldraengagemang  

För att få en rättvis fördelning av arbetsinsatserna och för att säkerställa att US har tillräckligt med funktionärer 
och aktiva i styrelse och kommittéer nu och i framtiden så lyder policyn kring föräldramedverkan enligt följande:  

För att barnet ska få delta i tävlingsverksamheten så skall:  

• Varje föräldrapar ställa upp med 5 klubbinsatser/verksamhetsår för T2 och uppåt i US gruppsystem. 

•  Respektive förälder själv ta ansvar för att vid eventuella förhinder ordna så att någon annan tjänstgör enligt 
upprättat schema.  

•  Minst en förälder per familj genomgå funktionärsutbildning. Dessa är kostnadsfria och genomförs 
regelbundet av US.  

•  För tävlingsaktiva simmare som fyllt 20 år behöver den aktive eller dess föräldrar bidra med 5 
klubbinsatser per år.  

Klubbinsatserna fördelas via kommittéerna eller kansliet inför varje termin. Alla ges möjlighet att frivilligt anmäla 
sig (först till kvarn gäller), därefter delas kvarvarande tillfällen ut. Tilldelad klubbinsats ansvarar den enskilde för. 
Byten inbördes mellan föräldrar kan göras och ansvaret för att klubbinsatsen blir utförd ligger hos den som 
ursprungligen fick klubbinsatsen tilldelad.  

Eventuella undantag från ovanstående krav på klubbinsatser beviljas av styrelsen.  

5.1 Vad är en klubbinsats  

En klubbinsats är att:  

•  Hjälpa till som funktionär under ett pass i tävlingsbyrån, sekretariat eller runt bassängen vid interna 
tävlingar.  

•  Hjälpa till vid uppbyggnad eller nedmontering av tävlingsanläggning.  

•  Hjälpa till som funktionär under ett pass i tävlingsbyrån, sekretariat eller runt bassängen  

vid externa tävlingar där US har ett åtagande att bidra med funktionärer.  
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•  Hjälpa till med fikaförsäljning vid ett tävlingspass eller baka minst två satser  

kakor/bullar till ett tävlingspass på US förfrågan.  

•  Hjälpa till med matlagning vid tävling eller läger på US förfrågan.  

•  Hjälpa till som chaufför vid en resa till en tävling som ligger mer än 7 mil bort eller läger  

på US förfrågan. Detta innebär att tur och retur är lika med en klubbinsats.  

•  Hjälpa till som ledare vid tävlingar och läger på US förfrågan.  

•  Någon annan uppgift som US styrelse bedömer vara likvärdig en klubbinsats.  

Föräldrar som deltar i US styrelse- och kommittéarbete (gäller även Föräldrarådet) genom att närvara och aktivt 
delta vid protokollförda möten får för detta räkna 5 insatser/verksamhetstermin. Detsamma gäller för dem som är 
tränare eller simskolelärare.  

5.2 Konsekvenser för familjer som inte genomför klubbinsatser i tillräcklig omfattning  

Klubbens förhoppning är att avsnittet om föräldraengagemang i detta dokument tydligt påvisar behovet av ideella 
insatser för att US ska kunna fortsätta driva sin verksamhet.  

Om någon familj inte är beredd att bidra med klubbinsatser enligt denna policy blir tyvärr konsekvensen att dessa 
barn inte fortsatt får delta i tävlingsverksamheten. Barnen kan däremot fortsätta att delta i träningsverksamheten i 
oförminskad omfattning.  

 
12.  Medverkande i framtagandet av Ramar och riktlinjer  
 för verksamheten 
 
Styrelsen ansvarar för att dessa Ramar och riktlinjer får en årlig revidering. I denna revision deltar representanter 
från US styrelse, ledningsorganisation samt övriga av US bedrivna verksamheter.  


