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FÖREDRAGSLISTA ÅRSMÖTET 

Dagordning för mötet: 

1. Mötets öppnande 

2. Utdelning av utmärkelser 

3. Parentation 

4. Fastställande av röstlängd för mötet. 

5. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

6. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera 
mötesprotokollet. 

7. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

8. Fastställande av föredragningslista. 

9. Årsredovisning: 
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret 
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret. 

10. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-
/räkenskapsåret. 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 

12. Fastställande av medlemsavgifter för det kommande verksamhetsåret (året efter stämman) 

13. Fastställande av årsplan för verksamhetsåret samt presentation av långtidsbudget för det 
kommande verksamhets-/räkenskapsåret (året efter stämman) 

14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner: 
a) Information om beslutad avkastning och ändamål för Sällskapets fondförvaltning 
b) Information om beslutad avkastning och ändamål för Emil Wistedts Minnesfond 
c) Ev motioner - Inga inkomna till styrelsen inför detta årsmöte (ska vara styrelsen till handa 
senast 6 veckor innan årsmötet) 

15.Val av: 
a) Sällskapets ordförande för en tid av ett år; 
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år, 
c) eventuellt fyllnadsval av övriga ledamöter 
d) 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta; 
e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande. 

16.Val av: 
a) Två ledamöter till Sällskapets fondförvaltnings styrelse 
b) Ev fyllnadsval till styrelsen för Emil Wistedts minnesfond 

17.Övriga frågor anmälda av styrelsen 

18.Mötets avslutande 
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Styrelse under 2017 

Jan-Olov Sjölund Ordförande tom 25/6 

Östen Ljunggren Vice Ordförande, tillförordnad Ordförande fr o m 28/6 

Jenny Fjärstedt Sekreterare 

Bo Andersson Kassör/suppleant 

Lisa Viksten  Ledamot 

Joakim Bohman  Ledamot 

Johan Ulin  Suppleant/ Ledamot 

Vakant  Suppleant 

Styrelsen har haft 12 styrelsemöten samt det konstituerande mötet under 2017   

Anställda under 2017 

Dan Andersen Klubbdirektör/VD 100% 1/1-6/12 

Vitalik Gaponov Huvudtränare 100% 

Alexander Wilkos Tränare  100% 15/5 – tills vidare 

Carina Nordberg Kansliansvarig 100% 

Medlemmar 2017 

Medlemstalet sjönk under 2017. Detta förklaras bland annat med att vi fick ställa in en intensivsimskola. 

Totalt antal medlemmar under 2017 var 1 548 medlemmar, jämfört med förra årets drygt 1700 medlemmar. 

Medlemsfördelning enligt följande: 

Damer                                     Antal Herrar                                    Antal 

 4 år o y 25 4 år o y 21 

5-8 år 319  5-8 år 282 

9-12 år 177 9-12 år 167 

 13-16 år 84 13-16 år 63 

 17-20 år 31 17-20 år 17 

21-25 år 11 21-25 år 11 

 26 år o ä 77 26 o ä 97 

Ständig medlem 82  84 
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Representation 

Upsala Simsällskap har under året varit anslutet till Svenska Riksidrottsförbundet, Svenska 

Simidrottsförbundet, Mellansvenska Simidrottsförbundet, Svensk Elitsimning, Folkrörelsearkivet samt 

Bingoalliansen. 

Föreningen har under året representerats av Dan Andersen på Svenskt simidrottsforum. Dan Andersen och 

Bo Andersson var på Mellansvenskas årsmöte och Bo Andersson var på Bingoalliansens årsmöte. På 

Mellansvenskas simidrottsforum var Dan Andersen, Jonas Wahlström och Alexander Wilkos föreningens 

representanter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/119395323522/photos/a.119400533522.121801.119395323522/10155382018173523/?type=3
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE US 

Styrelsen 

Upsala Simsällskap har under året bedrivit verksamhet inom simskola, teknikskola,tävlingssimning, 

vattenpolo och mastersimning. Sammanfattningsvis har aktiviteten i föreningen varit fortsatt hög om än 

minskat lite i medlemsantal p g a utomstående påverkande faktorer. Vi har glädjande haft ett fortsatt högt 

söktryck till vår simskoleverksamhet. Vattenpoloverksamheten har fortsatt växa och denna verksamhet blir 

allt mer inkluderad i föreningen. Både tävlingsverksamheten och masterstävlandet har haft framgångar 

under året som gått. Det är styrelsens målsättning att verksamheten i befintliga kommittéer skall växa och att 

eventuellt fler verksamheter inom vattensporter kan komma att inkluderas i framtiden. För att underlätta 

simutveckling har vi under året anställt en tränare till i föreningen, Alexander Wilkos. En utveckling av 

föreningen ställer naturligtvis allt högre krav på samarbete med Fyrishov för att säkerställa bassängutrymme. 

Styrelsens arbete gentemot Fyrishov och politiker i denna fråga här därför varit ett prioriterat område och 

kommer fortsättningsvis vara det då det finns mer som behöver förändras. 

  

En enkätundersökning genomfördes under våren. Den indikerade bl a att medlemmar i verksamheten 

uppfattade att det fanns en distans mellan själva verksamheten och styrelsens arbete. Under året har styrelsen 

därför arbetat med denna fråga. Ordförandena för de olika kommittéerna har adjungerats till styrelsemötena. 

Vidare har de enskilda kommittéernas mandat stärkts, och vi försöker även främja samarbetet mellan 

kommittéerna. På så sätt hoppas vi att samarbetet i föreningen stärks, både mellan styrelse och verksamhet, 

men också mellan de olika delarna av verksamheten. 

  

Under året har styrelsearbetet och ledningsfunktionen för föreningen tidvis varit turbulent då både 

ordföranden och VDn för föreningen avgick från sina poster på egen begäran. Östen Ljunggren tillträdde 

som tf ordförande, och styrelsen lyckades rekrytera Cecilia Loqvist som verksamhetschef, tillika adjungerad 

i styrelsen som började i januari 2018. Det är vår förhoppning att vi nu kan återuppta kontinuiteten i arbetet 

och fokusera på de stora utmaningar som ligger framför oss. 

 

Ekonomin ett bekymmer. Under 2017 gick föreningens verksamhet med förlust. Tack vare 

torsdagsdansarnas finansiella stöd gick dock den totala budgeten med plus. Detta är emellertid medel som vi 

inte alltid kan räkna med. Under 2018 ser det kärvt ut. Vi har nu fått kraftigt höjda markeringsavgifter och 

den preliminära budgeten för året pekar på stora underskott. Styrelsen har agerat i ärendet genom att minska 

kanslipersonal. Efter en konsekvensanalys så kommer detta inte påverka medlemmarna i någon större 

utsträckning. Åtgärden kommer att få ekonomisk effekt under hösten 2018 men vi måste även arbete mot 

Fyrishov och politikerna för att försöka minska avgifterna. Bidrag och sponsorintäkter är i fokus för 

styrelsearbetet under det kommande året. Det är styrelsens ambition att vi i det längsta skall avstå från att 

höja avgifter för våra medlemmar. 

 

Under året har politikerna gett klartecken till att det skall byggas en ny bassänganläggning på Fyrishov. Vi 

har nu etablerat kontakt med VD för Fyrishov och kommer att tillsätta en grupp med deltagare från alla 

kommittéer som skall vara med i den fortsatta planeringen av bygget. Denna fråga är av central betydelse för 

oss så att nya bassänger som planeras blir optimala för vår verksamhet. 

 

Ett annat centralt område är att utveckla föreningens i enlighet med den nya Strategiplan som 

Simidrottsförbundet antagit. Denna fokuserar på att verksamheten skall vara inkluderande och att vi skall 

erbjuda en bredd i verksamheten men inte för den skull tappa elitutvecklingen. Under våren och hösten 2018 

kommer styrelsen arbeta med denna strategiplan, tillsammans med kommittérna som sen kommer ligga till 

grund för tydligare verksamhetsplaner i US, för åren framöver.  

 

Styrelsens ledamöter arbetar ideellt. Inga arvoden har utgått. 

  
Styrelsen vill tacka alla simmare, tränare, anställda, föräldrar och 
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Knattekommittén 

Simskolans verksamhet under året har omfattat vårtermin och hösttermin med cirka 580 deltagande barn 
per termin, varav många fortsatt både från föregående år samt från vårtermin till höstterminen. Vi har även 
haft sommarsimskola under maj och juni (50 respektive 36 barn) där barnen gått 3-4 gånger under 3 
veckors tid samt dagläger veckovis där barnen har lägerverksamhet med simning som fokus under 4 
heldagar.  
 
Grupperna under både vår- och hösttermin sett ut som följande:  
* Yngel och Spigg för de minsta (barn 2-4 år) 
* Baddare och Sköldpadda för våra nybörjare som behöver öva vattenvana 
* Tofs- och Kejsarpingvin där vi börjar med grunderna i simsätten 
* Clownfisk där vi försöker bli bättre på att simma och känna oss vana på djupt vatten 
* Rockan för barn som är äldre än 8 år och inte tidigare har vattenvana. 
* Pigghaj och Valhaj där vi slipar på alla simsätten och tar de svårare märkena. 
 
Under sommarsimskolan erbjöds liknande grupper som ovan för att det skulle vara enkelt att placera in 
barnen och enkelt för föräldrarna att anmäla barnen till lämplig grupp. Dessvärre fick vi inte så mycket 
bassängtid som vi först önskat på grund av ombyggnationen och renoveringarna som skedde på Fyrishov 
under sommaren 2017, och fick därför dra ner lite på antalet grupper. 
 
Knattekommitténs medlemmar var under tiden januari - maj Katarina Nordberg, Josefin Lustig, Wilma 
Blom, Simon Lundblad, Ingegerd Andersson, Malin Holmberg, Viktor Myrlander, Jenny Fjärstedt, Ella 
Byström, Birgitta Björk, Loviisa Haapamäki, Svea Fredriksson och Dan Andersen. Dan Andersen som 
ansvarig för verksamheten i egenskap av VD för simklubben. 
Från juni omformades en helt ny Knattekommitté som till årets slut bestod av Birgitta Björk (ordförande) 
Jenny Fjärstedt (sekreterare) samt Ingegerd Andersson (ekonomiansvarig). 
Arbetet har delats upp så att Jenny och Birgitta har ansvarat för ledarna och schema och Ingegerd de 
administrativa arbetsuppgifterna. 
 
Vårt ledargäng har gjort ett superjobb med alla grupperna, både de som varit med några terminer men 
även det flertalet nya som har börjat som assistenter i de olika grupperna för att lära sig. Ett antal ledare 
har även gått utbildningar Gul och Blå för att bli ännu bättre på att lära våra barn allt om simning och 
vattenvana.  
 

Simkommittén 

Simkommittén (SK) har under 2017 haft 6 ordinarie möten med hela SK och fyra mer informella möten. 

Ekonomiskt sett har Simkommitténs verksamhet gått sämre än budgeten för 2017. Det beror på flera saker, 

men bland annat på att vi hade felbudgeterat tävlingskostnaderna för året vilket skapade ett rejält 

underskott. Det glädjande faktum att vi kvalificerade fler simmare till Sumsim på långbana gjorde även det 

att tävlingskostnaderna blev dyrare än vad vi hade räknat med. 

Under hösten 2017 har vi genomfört flera ändringar i hur vi debiterar kostnader för tävlingar på annan ort 

så förhoppningsvis kommer vi att se ett bättre ekonomiskt resultat framöver. 

Vi har jobbat tillsammans med övriga kommittéer för att öka närvaron på gemensamma arrangemang 

såsom Vårplasket och KM (Lucia). Båda dessa arrangemang hade bättre närvaro än 2016 och fick en 

mycket trevlig inramning. Swim of hope avlöpte väl men vi lyckades inte öka intjäningen som vi hade 

hoppats på. 
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MEDLEMMAR I SIMKOMMITTÉN HAR UNDER 2017 VARIT:  
 

 Ordförande: Jonas Wahlström 

 Chefstränare: Vitalik Gaponov 

 Sekreterare: Maria Norman 

 Nivåansvarig U4-U7: Vitalik Gaponov 

 Nivåansvarig U3: Tobias Wallin 

 Ledaransvarig: Tobias Wallin 

 Ekonomiansvarig: Maria och Patrik Leijon 

 Föräldraansvarig: Jonas Wahlström 

 

VERKSAMHET 
 

Simkommittén ansvarar för all simrelaterad verksamhet i Upsala Simsällskap förutom simskolan och 

knatteverksamheten. Det innebär teknikgrupper, tävlingsgrupper, träningsgrupper samt 

mastersverksamheten. Teknikgrupper finns både på Fyrishov och i Hälsohuset i Knivsta. Övrig verksamhet 

finns enbart på Fyrishov. 

Följande verksamhet och grupper har vi haft under året: 

Verksamhet Nivå Vår 2017 Höst 2017 

Grupper Simmare Grupper Simmare 

Teknikgrupper T1 2 25 4 65 

T2 3 41 3 39 

T3 4 53 4 60 

Tävlingsgrupper C 3 45 2 41 

B 1 24 2 31 

A 1 17 1 18 

E 1 3 1 4 

Träningsgrupper Sprint 2 41 1 23 

Masters Masters 1 13 1 15 

Summa  18 262 19 296 

 

UTVECKLING I TEKNIK- OCH TÄVLINGSVERKSAMHETEN 
Under 2017 har vi fortsatt det arbete vi startade 2013 med att anpassa verksamheten efter Simförbundets 

Simlinje. Huvudfokus för oss har hela tiden varit att försöka bygga upp en så bred bas som möjligt för att på 

sikt återigen ha så många duktiga elitsimmare så att vi återigen blir en av Sveriges 20 bästa klubbar. 

Vi har gjort detta genom att försökt renodla våra teknik- och tävlingsgrupper så att vi prioriterar så jämna 

grupper som möjligt. Både i form av ålder där, det är möjligt, men framför allt i nivå. Det har gjort att vi har 

kunnat hålla en generellt sett högre nivå på träningen i nästan samtliga grupper. Under 2017 har detta även 

visat sig allt tydligare i resultatlistorna. 

JÄMFÖRELSE MED JÄMNGAMLA SIMMARE 
För att man ska kunna konkurrera på större tävlingar krävs det att man tränar och tävlar på samma nivå 

som de jämngamla simmarna man konkurrera mot.  
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Vi strävar hela tiden efter att kunna erbjuda en träning som motsvarar den utvecklingsnivå man ligger på, 

oavsett ålder. Däremot hjälper det inte att träna och tävla på en viss nivå om alla ens jämngamla 

konkurrenter ligger på nivån över. Så för att hålla koll på hur våra simmare ligger till konkurrensmässigt har 

vi tagit fram ett mätetal som visar vad en simmare bör klara av i relation till sin ålder. Om man har uppnått 

konkurrenskraftiga resultat i relation till sin ålder blir man ”grön” (motsvarar ungefär chans på pallplats på 

större tävlingar för åldersgruppen såsom Simiaden, NUSS eller SUM-SIM), är man på gränsen blir man 

”gul” (vilket innebär att man är ungefär ett år för gammal för att ha en rimlig chans på pallplats) och är man 

betydligt äldre än de simmare man är jämnstark med bli man ”röd”. 

Grafen nedan visar att antalet ”gröna” simmare kontinuerligt ökar vilket är ett starkt tecken på att vi är på 

rätt väg. 

 

BREDD SOM KOMPLEMENT 
Tittar man på grafen ovan ser man att vi har en stor andel ”röda” simmare och det är något som vi är stolta 

över. Vi är givetvis inte stolta över att vi har simmare som ligger efter i utveckling jämfört med övriga 

simmare i Sverige, men vi är stolta över att vi har möjlighet att erbjuda betydligt fler än bara de bästa att 

träna och tävla med oss. 

Förutom att vi tar in äldre barn i våra nybörjargrupper (T1 är tänkt för 7-8 år, men vi har ofta möjlighet att 

även erbjuda plats åt 9-10-åringar) så har vi en T3-grupp för simmare som i dagsläget är äldre än övriga 

simmare på T3-nivå. Det händer titt som tätt att simmare ur den här gruppen gör ett utvecklingssprång och 

kommer ikapp sina jämnåriga kamrater. 

Slutligen erbjuder vi en träningsgrupp för de lite äldre simmare som av olika skäl inte vill eller kan simma i 

A- eller B-gruppen. Det kan handla om egna prioriteringar eller skador som gör att man vill träna lite 

lugnare ett tag. Förutom att vara ett komplement till en elitsatsning så är den här gruppen otroligt viktig för 

vår ledarrekrytering. Vi har många gamla simmare som vill trappa ner och kombinera ett ledaruppdrag med 

att simning ett par, tre gånger i veckan för sin egen skull. 

Tobias Wallin 
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TÄVLINGSÅRET 
Upsala simsällskap har haft ett hektiskt tävlingsår, med fina resultat som medfört att vi tagit ett stort kliv upp 

listan med SM-poäng. Vi börjar med att redovisa våra mästerskapssimningar. 

JSM/SM ( 50 m) i Borås 30 juni- 4 juli. 

Deltagande simmare: Carl Göransson och Erik Forsström 

Båda simmarna slog personliga rekord och klättrade i placeringar jämfört med SM förra året, grattis! 

JSM/SM ( 25 m ) i Jönköping 1-5 november 

Deltagande simmare: Carl Göransson, Erik Forsström och Mikael Söderberg 

Alla tre simmare presterade mycket bra med många personliga rekord och väldisponerade lopp. Bra jobbat. 

För Mikael och tränare Alexander Wilkos så var det premiär i SM sammanhang och de klarade detta med 

bravur. Det är kul när truppen växer. 

SUM-Sim riks ( 50m ) i Malmö 12-16 juli 

Deltagande simmare: Adi Ramovic, Mikael Söderberg, Carl Göransson, Alexander Almasi, Johan 

Ljunggren, Matilda Lantz, Jeanna Wiell och Amanda Viksten. 

Truppen på åtta simmare kom till Malmö och gjorde resultat med många personliga rekord. Bäst när det 

gäller även här. Vi kom hem med tre medaljer: 

1 guld 1500 m frisim Mikael Söderberg 

1 silver 800 m frisim Mikael Söderberg  

1 brons 400 m medley Carl Göransson 

SUM-Sim riks (25m) i Eskilstuna 8-10 december 

Deltagande simmare: Adi Ramovic, Mikael Söderberg, Danny Simaleza och Andreas Savin. 

Till kortbane Sum-Sim simmar man regionsfinal för att kvala till riks. I regionsfinalen så hade vi med ett 40-

tal simmare och till riks fick vi med lag denna gången vilket var roligt. Vi kvalade både i 4 x 100 frisim och 4 

x 100 medley, pojkar. Båda lagen lyckades förbättra sina placeringar från kvalet, bra simmat! Vi hade två 

individuellt kvalade simmare. Det var 100 % personliga rekord och vi tog flera medaljer. Grattis killar! 

3 guld      400 m frisim, Adi Ramovic 

                200 m medley, Adi Ramovic 

                800 m frisim, Mikael Söderberg 

1 silver    400 m medley, Mikael Söderberg 

DM 50m ( 10-11juni) Långbanetävlingen simmandes på hemmaplan. Vi fick se många fina simningar från 

US-simmarna med flera personliga rekord. Medaljskörden blev på seniorsidan 7 Silver och 4 Brons. På 

juniorsidan tog US 2 Guld, 5 silver och 4 Brons. Det gjorde att vi kom på 4 plats i den totala 

föreningspoängen. 

DM 25m (14-15 okt, Västerås) Kortbanetävlingen gick bra fastän den var mitt i träningsperioden inför SM. 

Trots detta simmades det bra, och simmarna tog en femteplats i föreningspoängen med medaljskörden: 

Senior två Silver och 4 Brons. Junior 1 Guld, 5 Silver och 2 Brons. 
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Resterande tävlingar US simmat under 2017: 

Palles Minne (5-6 jan, Bollnäs) En tävling som vi nästan ser som en tradition att åka till. Vi var ca 50 

simmare, även några av våra mastersimmare var med. En framgångsrik tävling där US vann 

poängtävlingen och kammade hem första prisets prispengar på 10 000 Kr. 

ENA games (21-22 jan, Eskilstuna) Detta var en tävling för C-gruppen och uppåt och det är en 

träningstävling där simmarna får visa att de kan prestera även om de inte är toppade och det visade de att 

de kan. 

GP (28-29 jan, Malmö) Svenska Grand Prix i Malmö är för många den första långbanetävlingen för 

säsongen och det var två simmare som kvalat in; Carl och Erik. Båda simmade bra med bra motstånd i 

vattnet. 

NUSS äldre (3-5 feb, Jönköping) Här hade vi tre simmare på plats och de simmade bra. 

Bålsta Swim Open (2 feb) Vi hade med en stor trupp, som vi brukar ha till denna tävling och för många av 

våra yngsta simmare var det den första bortatävlingen. En bra tävling att börja med. 

Falu Skin games (25-26 feb) en tävling vi traditionsbundet åker till. Många medaljer och en hel del 

personliga rekord. En bra tävling att avsluta Sportlovet med. 

Västerås Meet (25-26 mar) årets första 50m-banetävling för flertalet. A o B gruppen var på plats och med 

mycket bra motstånd slogs det många personliga rekord och simmarna kom hem med en bra erfarenhet 

från en tuff tävling. 

Swim Open Stockholm (8-11 apr) På den största internationella tävlingen som Sverige har att erbjuda där 

många stora simstjärnor deltog, simmande även Upsala simsällskaps elitgrupp. Simmarna gjorde mycket 

bra ifrån sig och satte 100 % personliga rekord! 

Vårsimiaden kval (6 maj) Tävlingen avgjordes på hemmaplan. US var representerade med många 

simmare och för många var det den första riktigt stora tävlingen. Än en gång visade simmarna att 

föreningen är på rätt väg då många personliga rekord sattes och många av våra simmare kvalade till 

finalen. 

Jöns Svanberg 50m (20-21 maj) Vår egen 50 m tävling där vi återigen fick se fina simningar av våra 

simmare. Här slogs personliga rekord och med det togs också flera kvaltider till sommarens SUM-Sim 

riksfinal. 

Vårsimiaden final (27-28 maj, Ludvika) Här samlades de bästa simmarna födda 04 och yngre. US hade 

med sig en stor trupp som presterade bra och tog hem många av de åtråvärda medaljerna. 

Arena Cup (10 sep) Vår första tävling på hemmaplan för hösten. Intensiv med bra fart i vattnet. 

Jöns Svanberg 25m (30 sep-1-okt) US hade riktigt många simmare på pall och med sin vana trogen så 

simmade de snabbt och slog många personliga rekord. 

Höstsimiaden (11-12 nov, Söderhamn) i en fullpackad buss med 58 platser åkte US för att simma 

Höstsimiaden. Vi fick se ett regn av personliga rekord och många US-are på prispallen. 

KM den 17 december avslutade vår tävlingssäsong. I samband med Luciatåget fick vi två klubbmästare 

korade och dessa hette i år Anneli Larsson och Carl Göransson. 
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Masters  

2017 har varit ett framgångsrikt år för Masterssimningen i US med många SM-medaljer och deltagande på 

både NM och VM. Mastersgruppen bedriver träning tre gånger i veckan och fokus för de flesta är framför 

allt egen hälsa, men även tävlingsverksamheten är en viktig del för några av masterssimmarna. De som 

simmar i gruppen är i stort sätt tidigare aktiva simmare.  

Under 2017 samlade US masterssimmare ihop 237 poäng till den totala poängligan för simklubbarna i 

Sverige. De två stora målen för året var SM i kort- och långbana. Årets Öppna Masters-SM i kortbana 

avgjordes i nya Munktellbadet i Eskilstuna i mars där US skördade stora framgångar. 9 simmare deltog och 

totalt togs det 17 medaljer med två guld (Jan Mandahls på 200 me och Anneli Larsson på 50 fr) som 

pricken över i:et. US slutade på en 12:e plats i poängligan. Öppna Masters-SM i långbana gick Umeå i 

oktober. 8 simmare från US deltog och återigen visar US vilken stark masterssimning klubben har med en 

5:e plats i poängligan. Totalt togs 26 medaljer varav 6 guld (Jan Mandahl 100 br, Tomas Larsson 200 me, 

100 br och Maximilian Stiefel 100 ry och 100 br samt Anneli Larsson 200 fr). US hade tre deltagare; Lena 

Brunnberg, Jan Mandahl och Per Lindqvist i det 17:e Masters-VM som gick av stapeln den 7-20/8 2017 i 

Budapest, Ungern. De gjorde en mycket bra tävling där deras bästa placeringar var 26:a (Lena 200me), 

40:e (Per 50 fj) och 8:a (Jan 200 br). Lena ställde dessutom upp både på VM Öppet vatten (19:e plats) i 

Balathon sjön i Ungern och NM i Köpenhamn med framskjutna placeringar som följd. 

Det har varit en av de mest framgångsrika säsongerna för masterssimmarna i US under 2000-talet och de 

har bidragit starkt till den överlagt positiva säsong som US har gjort på flera år. 

Vattenpolo 

Denna sektion är vår yngsta men växer och under 2017 har 

kommittén haft denna sammansättning av medlemmar. 

15 9 år och yngre 

15 10-14 år 

35 15 år och äldre inkl. vuxna 

 

US vattenpolo har organiserat två poloturneringar, en per termin och vid ett av tillfällena var det 15 lag 

deltagandes från hela landet och det var riktigt roligt. Våra ungdomar var med i Poolkampen i både 

Stockholm och Falun, vilket gav ungdomarna möjlighet att träna sig i att spela flera matcher, målet var inte 

att vinna utan att få träna och ha roligt.  

Vårt vuxenlag har under 2017 inte varit med i något seriespel utan man har jobbat med att lägga grunden 

med träning och träningsmatcher för att sedan kunna ta sig an seriespel, det ser vi fram emot. 

Träningsmatcher har bland annat spelats mot Järfälla, Karlstad och 

Västerås. Även en träningshelg på Åland utmynnade i en 

träningsmatch. Eftersom det endast finns ett lag i Uppsalaområdet så 

har kommittén ett bra samarbete med klubbar i Stockholmsområdet.  

Vattenpolon i US leds av ett entusiastiskt gäng tränare som har ett 

stort stöd från föräldrarna till spelarna, det är fint att se samarbetet 

som håller på att utvecklas tillsammans med utvecklingen av 

vattenpolon. 

En av våra spelare, Max Pekar, har blivit uttagen till U-15 landslaget och vilket är väldigt roligt, grattis Max!   
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Tävlings-, och sponsor/supportkommitté 

 

Tävlingskommittén har under 2017 slagits samman med Supportkommittén och Trivselkommittén med 

underliggande ansvar för respektive verksamhet för medlemmarna i den nya kommittén (Fikaförsäljning, 

Profilkläder, Trivsel och Tävling). 

När det gäller tävlingsdelen så har vi till uppgift att planera och arrangera egna tävlingar, internt inom 

klubben liksom åtagna tävlingar av distrikts och nationell karaktär. Vi ska se till så att det finns tillräckligt 

med funktionärer så att tävlingarna kan genomföras, samt ansvara för att detta sker på ett för klubben 

ekonomiskt fördelaktigt sätt. Tony Öhlund och Tony Burman har hållit i varsin funktionärsutbildning den 4 

mars och 25 november. Den planerade utbildningen den 14 oktober fick ställas in p.g.a. för få deltagare.  

Totalt hade vi 18 st. som deltog i utbildningarna, varav 7 st. fullgjorde sin praktik under året, men samtidigt 

var det 12 st. som slutade, varav 4 distriktsfunktionär. Det är avgörande för våra framtida tävlingar att vi kan 

få till ytterligare utbildningar av distriktsfunktionärer och samtidigt hålla uppe antalet tävlingsfunktionärer på 

en tillfredsställande nivå. 

Tävlingsåret har liknat de tidigare åren med ett antal återkommande tävlingar som står på vårt program, 

samt två tävlingar i samarbete med Mellansvenska Simförbundet.  

Våren blev ganska hektisk, framförallt från maj månad. Vi genomförde Poängsim 3 i början av mars och 

Vårsimiaden kval den 6 maj följt av Poängsim 4 den 7 maj. Vårsimiaden blev tyvärr inte vad vi hade 

hoppats på då vi hade problem med handhavandet av tidtagnings-systemet eftersom vi saknade den som 

hade mest erfarenhet av systemet. 20-21 maj höll vi vår egen stortävling Jöns Svanberg 50 m där det som 

vanligt var väldigt många anmälda starter med deltagare från 30 klubbar. Här provade vi lite nya grepp och 

hyrde in stor resultattavla, superlivesändning och även personal från IC-Control. Vi beslutade att alla 

anmälda skulle få simma vilket gjorde att vi fick dras med ganska långa tävlingspass. Ekonomiskt blev ju 

tävlingen en succé, men vi får nog se till att hålla nere antalet starter till nästa gång så att vi får en 

acceptabel längd på tävlingen. 

10-11 juni arrangerade vi DM/JDM tillsammans med Mellansvenska Simförbundet. Tävlingen hade drygt 

1.000 starter och fungerade tillfredsställande.  

Hösten inleddes med Arena-Open den 10 september, där vi tyvärr ser en vikande trend med starter med 

endast 4 deltagande klubbar utöver US. Här får vi försöka göra mer reklam så att vi får hit fler klubbar. I 

månadsskiftet september/oktober arrangerades Jöns Svanberg 25 m  med ett delvis ändrat program, där vi 

tog bort lagkapperna och istället lade in 800 och 1500  för både damer och herrar. Nytt var också att vi 

hade priser till de 3 bästa i varje åldersklass, förutom på 800 och 1500, samt som föregående år ett 

träningsläger på Fyrishov till bästa poängplockande klubb. Här hade vi ungefär samma antal starter, c:a 

600, från utomstående klubbar som året innan. Senare i oktober hade vi också Poängsim 1. Sedan följde 

en lugnare period där det bara återstod årets sista Poängsim den 26 november och KM den 17 december. 

KM  genomfördes som året innan, med 400  och 50 m frisim för både damer och herrar och med en 

totalsegrare med bästa totalpoäng för båda distanserna samt individuellt korade vinnare på 50 fritt.  

Ekonomiskt blev inte utfallet riktigt som budgeterat. Jöns gick bättre medans DM inte hade riktigt så många 

starter som förväntat. 

Per Rydåker 

Medlemmar i supporterkommittén har under 2017 varit: Ulrik Lötberg (Sammankallande), Åsa Myrelid 

(ansvarig för klädprofil),Cecilia Gudfastsson, Mats Eliasson, Jenny Fischer, Cecilia Lantz (klädprofil) 
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US Försäljnings-, supportkommitté stöttar verksamheten genom att bla arrangera fika- och klädförsäljning 

vid simtävlingarna, något som drar in viktiga inkomster och möjliggör resor/träningsläger etc för barnen i 

klubben. Försäljningen av kläder gäller produkter med klubbprofil så som tröjor, badmössor, ryggsäckar 

mm. Vi köper in och ställer i ordning fika till funktionärssamlingarna. Vi ordnar med tränarfika vid större 

tävlingar där vi bjuder in andra klubbar. Under 2017 har vi deltagit vid 13 av klubbens tävlingsdagar och 

andra evenemang. Genom fika- och klädförsäljning har klubben fått in knappt 133 000 kr. 

För de barn som deltar i tävlingsverksamheten krävs ett visst antal föräldrainsatser varje termin, dessa 

föräldrainsatser kan göras antingen som funktionär eller genom att delta i försäljnings-, och 

supportverksamheten. Under sommaren/hösten gjordes an stor satsning på att få tag i fler föräldrar som 

kan ställa upp med föräldrainsatser. Detta har fallit väl ut och under hösten 2017 fanns det gott om 

personer som hjälpte till med försäljningen och bakandet av fikabröd för försäljning. Vi har oftast inga 

problem med att få tag på föräldrar till lokala tävlingar t ex Poängsim men tyvärr är det svårare att få tag i 

föräldrar som kan hjälpa till i vår verksamhet vid större arrangemang som t ex DM där det tyvärr varit för få 

lokala barn med i tävlingen. Vid dessa tillfällen har vi ofta låtit någon av grupperna t ex B-gruppen ta hand 

om försäljningen och då går pengarna till något läger eller liknande som den träningsgruppen ska ha. Så 

skedde sommarn 2017 då B-gruppen tog hand om försäljningen under DM i juni. Vi har under året 

förbättrat vår kommunikation med föräldrarna angående föräldrainsatser och har börjat samverka med 

funktionärsverksamheten, för att undvika ”intern konkurrens”. Nya medlemmar är varmt välkomna! Som 

medlem i kommittén är du med och planerar och organiserar vår verksamhet. 

Ulrik Lötberg, sammankallande US-support kommittén 

Morronbadarna 

 

Styrelsen 

Styrelsen har sedan årsmötet den 11 mars 2017 bestått av följande personer: 

 Barbro Lindahl, ordförande vald 2017 

 Lena Högling, kassör vald 2017 

 Ylva Nilsson, sekreterare vald 2016 

 Ingegerd Andersson, ledamot vald 2016 

 Kristina Eriksson, ledamot vald 2017 

 Bo Wahlström, suppleant vald 2017 

 Rose-Marie Lundgren, suppleant vald 2017 
Valberedning: Birgitta Björk och Håkan Bergander. 

Styrelsen har haft tio protokollförda sammanträden samt vid behov informella överläggningar. 

 Morronbadarna är en sektion av Upsala simsällskap (US). 

 Morronbadarna är en kamratförening för oss som gillar att simma och umgås. 

 Vi vill utveckla vattenvana och simteknik hos våra medlemmar och vi strävar efter att ge 
morgontidiga ett mervärde av besöken vid Fyrishov. 

 Vårt förhållande till både US och Fyrishov är gott och vi bidrar med funktionärer och medhjälpare vid 
simtävlingar anordnade av US. 

  

Morronbadarna väljer inga egna revisorer utan räkenskaperna revideras av Upsala simsällskaps ordinarie 

revisorer. Resultaträkningen visar att 3600 kronor betalats i medlemsavgifter, vilket motsvarar 72 

medlemmar. 
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Verksamhet 

Under 2017 har vi främst satsat på frukostmöten den sista onsdagen i varje månad. Uppslutningen har varit 

god då antalet deltagare varit i genomsnitt 19 vid varje möte, vilket motsvarar ca 26% antalet medlemmar. 

Januari/Februari 

Fyrishovs vd Liisa Eriksson Hundertmark, Linn Löfman och Lena Wedin informerade om de planer för 

renovering och ombyggnad som beslutats, vilket bland annat innebar att äventyrsbadet skulle vara stängt 

för renovering under perioden april – augusti.  

På längre sikt planeras en ny simhall norr om den nuvarande byggnaden. Den ska ha en bassäng 50x25m, 

hopptorn, varmbassäng, varmbad och multibassäng med därtill hörande läktare, omklädningsrum och 

parkeringsplatser. Anläggningen ska uppfylla Simförbundets krav på tävlingsarenor. Ärendet bereds och på 

Fyrishovs hemsida kan man följa processen inför byggnationen. Morronbadarna inbjöds att ha 

representanter i planeringssamtalen.  

I samband med mötet uppmärksammades att Ella Andersson fyllt 90 år. 

Den 14 februari var det biskopsvisitation på Fyrishov och Morronbadarna inbjöds att delta. 

Mars 

Årsmötet den 11 mars var välbesökt, 24 medlemmar hade 

hörsammat kallelsen. Sum-Simpriset tilldelades Carl Göransson 

för tredje året i rad.  

 Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar var det dags för dagens 

gäst, Roger Söderbom. Han är medförfattare till boken ”Nybron 

på 60-talet”. Söderbom gjorde en intressant och uppskattad 

presentation av boken. Flera av mötesdeltagarna kände igen 

personer på de bilder som visades. Man kunde också köpa 

boken och få den dedicerad. 

Den 29 mars hade vi besök av Göran Ohlsson och Cissi Lindgren 

från Länsförsäkringar. De berättade för oss hur vi kan ”undvika strul och tjäna pengar” genom att skaffa oss 

ett gott försäkringsskydd. Det finns till och med en försäkring för oss som har fyllt 60 så att vi inte ska lida 

ekonomisk förlust när vi strular till det, utsätts för olyckor och liknande. 

Länsförsäkringars verksamhet är omfattande och de finns med för att stötta ungdomsverksamhet som tex 

Schysst framtid, Ronjabollen, Fair Play samt idrottsföreningar. 

 

April 

På frukostmötet den 26 april fick vi ta del av Torsdagsdansarnas verksamhet. Vår ordförande Barbro 

Lindahl och kassören i US Bo Andersson är båda engagerade i Torsdagsdansarna och berättade att 

Torsdagsdansarna är en sektion av US som anordnar dans i Fyris Park varje torsdag. Det är en populär 

verksamhet som drar 350-500 dansande vid varje tillfälle. Verksamheten bygger på ideellt arbete och de 
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kostnader som blir är lokalhyra och orkestergage. Syftet med verksamheten är att stödja 

ungdomsverksamheten i US och det gör man med besked, ca 200 000 kr går till US varje år 

Fyrishovs utebassäng öppnade ovanligt tidigt på grund av 

reparationsarbeten i äventyrsbadet. Redan den 28 april fick 

Morronbadarna inviga på sedvanligt sätt med bubbel och 

sång. Det var endast en plusgrad i luften men 16 

morronbadare trotsade kylan och kastade sig i vattnet. 

Maj 

Vårens sista frukostmöte ägde rum den 31 maj i 

Stadsträdgården där stadsträdgårdsmästare Ingemar 

Carlsson guidade oss. Han berättade att det detta år satsas på stadsodling, vilket innebär att allt som 

planteras ska var ätbart. Stadens invånare kan under sommaren och hösten vara med och skörda.  

Parken består av många olika rum och växtligheten anpassas för att skapa trivsel och ge möjlighet till 

många olika aktiviteter. I slutet av maj är löksäsongen över och de lökar som tagits upp, kan allmänheten 

hämta och plantera i sina egna trädgårdar. 

I Stadsträdgården finns ett café, Gula Villan, som serverar fika och lunch och flera av deltagarna tog tillfället 

i akt att avsluta vandringen där. 

Augusti 

Den 25 augusti var det dags att tillsammans med Trivselkommittén binda eklövskransar till promotionen 

som ägde rum den 27 augusti .Månadens stora begivenhet var å-simmet, Kärringarna mot 

strömmen/Strömkarlarna. 10 orädda simmare antog utmaningen att i det 16-gradiga vattnet simma mellan 

bryggorna på Tunakolonin.  

 

 

 

 

 

Ett tiotal åskådare hade mött upp och tack vare våra 

engagerade funktionärer avlöpte evenemanget utan 

missöden. Efter simningen avnjöts medhavd förtäring i den 

varma augustisolen. 

September 

Den 1 september återinvigdes äventyrsbadet. Deltagarna 

bjöds på bubbel och plockmat innan Pelle Svanslös och Maja 

Gräddnos klippte bandet och badgästerna fick tillträde till det 

nyrenoverade äventyrsbadet. 

På medlemsmötet den 27 september hade vi besök av Anders Söderberg som berättade om en resa han 

gjort på motorcykel i USA. Han ingick i en grupp motorcyklister som på 24 hojar (HD) reste från Orlando till 
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Boston, 525 mil på 17 dagar. Hans berättelse ackompanjerades av musik som förknippas med de stater de 

reste genom, jazz, soul, blues, rock, country och gospel. 

Vid detta tillfälle avtackades klubbchefen i US, Dan Andersen. 

 

Oktober 

 Den 25 oktober fick vi en initierad redogörelse av den svenska insatsen i Afghanistan. Tone Tingsgård, 

som utrett den svenska insatsen, gav oss en sammanfattning av det hon kommit fram till. Det finns en del 

lärdomar att ta med sig inför kommande insatser. En viktig sådan är att Sverige bör formulera egna mål för 

insatser av det här slaget och att vi bör utarbeta en policy för hur man uppträder vid uppdrag i främmande 

länder. Ett dilemma har varit hur man tillgodoser de lokala medarbetarnas säkerhet när uppdraget är 

slutfört. 

 

November 

Den 1 november firade Liisa Hundertmark 20 år som vd för Fyrishov. Detta högtidlighölls med Porslinskaffe 

för inbjudan gäster, däribland Morronbadarnas styrelse. 

På medlemsmötet den 29 november var det dags för en uppdatering av Fyrishovs utvecklingsplaner. 

Fyrishovs vd Liisa Hundertmark och hennes medarbetare Claes Enskär och Mats Lundin redogjorde för 

den långsiktiga utvecklingen av bad-och idrottsanläggningen. De planer som vi fick information om i januari 

kvarstår och byggstart beräknas till första halvan av 2019 och hela anläggningen ska vara färdig 2021. 

Därefter tar man itu med den ”gamla” anläggningen som förhoppningsvis ska vara färdigrenoverad 2023. 

Morronbadarnas roll som kvalitetsgrupp är fortsatt viktig och Mats L 

uppmanade oss att använda hemsidan för att uppmärksamma brister 

och irritationsmoment. Det man skriver i fliken Kundsynpunkter loggas 

till rätt person för snabb åtgärd. 

December 

Jullunchen den 20 december blev en trevlig och trivsam tillställning där 

vi lät oss väl smaka av julmaten och kakorna till kaffet. Lena H hade 

satt ihop ett sånghäfte med fyndiga texter till kända melodier. Dessutom 

bidrog vår ordförande med en riktigt lättsjungen och rolig glöggvisa. 

Vår lista med kundsynpunkter kommer vi att uppdatera på varje 

styrelsemöte och vi bestämde att våra synpunkter ska läggas in på 

Fyrishovs hemsida under fliken Kundsynpunkter. 

Till sist vill vi göra alla i US uppmärksamma på den möjlighet som ges föräldrar och äldre att delta i 

Morronbadarnas träning och trivselverksamhet samt att få ta del av rabatter på Fyrishov. 

Välkomna! 

Barbro Lindahl, Lena Högling, Ylva Nilsson, Ingegerd Andersson, Kristina Eriksson,  

Bo Wahlström, Rose-Marie Lundgren 
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Föräldrarådet 

Föräldrarådet som startades under 2016 har under 2017 fortsatt att träffas. Rådets ordförande Lisa Viksten 

byttes under våren ut mot Andreas Hallin. Vi förlorade en del medlemmar då simmare slutade men fick 

också till vår glädje nya från bl a Vattenpolon. 

Frågor som har behandlats under året har t e x handlat om luft- och vattenkvaliteten i simhallen, olika frågor 

kopplade till hemma-, och bortatävlingar samt stök i simhallen. 

Vi har ibland upplevt det svårt att nå ut till alla föräldrar med att vi finns. Dock öppnades nu i slutet av året 

en ny möjlighet genom ett förslag som innebär att gruppföräldrar från de olika tävlingsgrupperna skulle 

representera grupperna i Föräldrarådet.  /Andreas Hallin, US Föräldraråd 

Trivselkommittén 

 

Medlemmar i US trivselkommitté har under 2017 varit: Birgitta Björk och Ingegerd Andersson 

Trivselkommittén har under 2017 haft två (2) styrelsemöten samt 3 arbetsmöten. 

Promotion och Lucia/KM är de arrangemang inom US som trivselkommittén under 2017 arrangerat, samt 

varit delaktiga i US Årsmöte och Vårplasket. 

 

US ÅRSMÖTE 
US har ett antal utmärkelser som delas ut vid varje årsmöte. Några är baserade på poäng vid SM och JSM, 

några är utmärkelser för att han/hon är en  god kamrat eller en  bra ledare. 

 

VÅRPLASKET 2017 
Samarbetet mellan Simkommittén och Trivselkommittén när det gäller Vårplasket resulterade i ett nytt 

koncept för Vårplasket. Istället för det traditionella uppvisningssimmet av våra yngre simgrupperna, 

simmades en lagkapp på 3 x 50 m. en förälder/ledare och två barn. Blev mycket uppskattat av alla. 

PROMOTION 2017 
Söndagen den 27 aug. genomförde US sin 221:a promotion i Fyrishov.Årets promotor Loa Mothata, 1:e 

vise ordförande i Idrotts- 

och Fritidsnämnden i 

Uppsala. Vid promotionen 

1967 var det 24 tjej och 32 

killar som promoverades 

för bronsmagistern. Vi 

hittade efter mycket 

sökande, ett antal som nu 

var inbjudna som 

jubelmagistrar. Av dessa 

var det 3 damer och 2 

herrar som deltog i året 

promotion. Som brukligt 

hade vi bundit eklövs- 

kransar och även en krans 

till blus/kavaj.  
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Av årets 40 tal märkestagare deltog ett 20 tal i promotionen. De promoverades med ek – eller pil- 

lövskrans, (plast) alla fick också ett diplom.  

 

US LUCIA I FYRIS PARK 

 

Torsdagen den 14 december 2017 hade 

Torsdagsdansarna sin sista dans för året.   

Det har blivit en tradition att US Lucia kommer 

till Fyris Park och sprider en härlig stämning.                                     

472 person hade kommit till Fyris Park för att 

dansa i några timmar. 

I luciatåget med årets US-lucia Jeanna Wiell 

deltog 38 simmare som tärnor, stjärngossar 

och tomtar, vilket var mycket uppskattat av 

danspubliken. 

 

Torsdagsdansarna 

Året 2017 blev ett rekordår för oss med 688 medlemmar och 435 personer i snitt per torsdag. 
  
Den 9 november slogs rekord i antal gäster, 617 personer kom och dansade till ”Skåningarna”. 
 
Sektionsstyrelsen har under året bestått av: 
Ordf.  Lars Ramström          Ledamot  Ove Josephson 
Sekr.  Ulf Lundberg          Suppleant 1 Bo Björk 
Kassör.  Bo Andersson      Suppleant 2 Bengt-Olov Eriksson 
V. Kassör.  Bo Anjou    
  
Under året har vi endast haft 3 protokollförda sammanträden, vilket bekräftar att vi är ett mycket bra och 
hopsvetsat gäng som jobbar på i invanda rutiner. Under hösten anslöt sig Danne till arrangörskåren och 
acklimatiserat sig väl, mycket välkommen. 
 
Vi avslutade vårterminen den 8 juni med en Cinderellaresa och höstterminen den 15 dec med traditionsenlig 
lunch i Borgerskapets hus. 
 
Det ekonomiska bidraget till moderföreningen kompletterades i år med en gåva till ”Hjärt-Lungfonden”, 
vilket blev uppskattat. 
 
Städhjälpen vi får på Torsdagskvällarna av främst simmarföräldrar är både välkommen och uppskattad. 
Sektionsstyrelsen/LR 
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RESULTATRÄKNING 

        

Resultaträkning Not 2017 2016 

        

Föreningens Intäkter       

Nettoomsättning 1 6 494 278 5 920 151 

Offentligrättsliga bidrag 2 546 654 692 728 

Gåvor/stipendier/övriga bidrag 3 201 631 234 438 

Medlemsavgifter   160 500 84 260 

Övriga föreningsintäkter   341 000 313 750 

Summa intäkter   7 744 063 7 245 327 

        

Föeningens Kostnader       

Föreningskostnader 4 2 736 407 2 481 478 

Övriga externa kostnader   1 591 268 1 195 352 

Personalkostnader   3 024 451 3 041 631 

Avskrivningar av materiella och 

immateriella anläggningstillgångar   62 027 62 027 

Övriga kostnader   0 0 

Summa kostnader   7 414 153 6 780 488 

        

Verksamhetens resultat   329 910 464 839 

        

Resultat från övriga värdepapper   0 0 

Ränteintäkter och liknande poster   0 0 

Räntekostnader och liknande poster   -114 0 

    -114 0 

        

Resultat efter finansiella poster   329 796 464 839 

        

Bokslutsdispositioner   0 0 

        

Årets resultat före fördelning   329 796 464 839 

        

Årets resultat enligt resultaträkningen   329 796 464 839 

Utnyttjande av ändamålsbestämda  medel   62 027 62027 

Avsättning till ändamålsbestämda medel   -300 000 -450 000 

        

Kvarstående belopp för året/balanserat kapital 91 823 76 866 
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BALANSRÄKNING 

BALANSRÄKNING Not 2017 2016 

        

TILLGÅNGAR       

Anläggningstillgångar       

Materiella anläggningstillgångar       

Inventarier   186 082 248109 

Finansiella anläggningstillgångar       

Andra långfristiga värdepappersinnehav 5 724 289 724 289 

Summa   910 371 972 398 

        

Summa anläggningstillgångar   910 371 972 398 

        

Omsättningstillgångar       

Varulager m.m.       

Varulager   62 860 66 995 

    62860 66995 

Kortfristiga fordringar       

Kundfordringar   87 295 43 880 

Övriga fordringar   0 0 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 112 610 92 846 

    199 905 136 726 

        

Kassa och bank   3 226 433 3 119 774 

        

Summa omsättningstillgångar   3 489 198 3 323 495 

        

SUMMA TILLGÅNGAR   4 399 569 4 295 893 

        

EGET KAPITAL OCH SKULDER   2017 2016 

        

Eget kapital 7     

Balanserat kapital   750 814 673 948 

Årets resultat   91 823 76 866 

Fonder   2 309 177 2 071 204 

Summa Eget kapital   3 151 814 2 822 018 

        

        

Kortfristiga skulder       

Leverantörsskulder   186 099 96 218 

Övriga kortfristiga skulder   163 884 132 208 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 897 772 1 245 449 

Summa Kortfristiga skulder   1 247 755 1 473 875 

        

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   4 399 569 4 295 893 

        

Poster inom linjen       
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Ställda säkerheter   Inga Inga 

Ansvarsförbindelser   Inga Inga 

        
 

Tilläggsuppgifter 

Not 1 Nettoomsättning         

          

Nettoomsättningen fördelar sig enligt följande:         

Idrottsverksamhetens intäkter 5 876 111   5 331 565   

Sponsring, reklam, annonser  79 959   57 830   

Lotterier, bingo och försäljningsintäkter 538 208   530 756   

Summa 6 494 278   5 920 151   

          

Not 2 Offentligrättsliga bidrag         

          

Kommun 252 867   328 538   

Stat  293 787   364 190   

Övriga bidrag  0   0   

Summa  546 654   692 728   

          

Not 3 Gåvor och övriga bidrag         

Bidrag 201 631   234 438   

Summa 201 631   234 438   

          

Not 4 Upplysning om föreningskostnader         

Idrottsverksamhetens kostnader  2 648 214   2 442 696   

Sponsor/reklamkostnader  0   0   

Lotteri/bingokostnader och försäljningskostnader 88 193   38 782   

Summa 2 736 407   2 481 478   

          

          

Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav         

          

Ingående bokfört värde 724 289   724 289   

Förvärv 0   0   

Försäljningar 0   0   

Utgående bokfört värde 724 289   724 289   

          

          

Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter         

          

Förutbetalda hyror 36 793   33 856   

Upplupna ränteintäkter 0   0   

Övriga poster 75 817   58 990   

Summa 112 610   92 846   

          

Not 7 Förändring av eget kapital          

  

Balanserat 

kapital   Ändamålsbestämt 

Totalt eget 

kapital 

Ingående balans 750 814   2 071 204 2 822 018 

Utnyttjande av ändamålsbestämda medel     -62 027 -62 027 

Reservering av ändamålsbestämda medel     300 000 300 000 
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Årets resultat       91 823 

Utgående balans 750 814   2 309 177 3 151 814 

          

          

          

          

          

Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter         

          

Övriga upplupna kostnader 55 336   89 094   

Upplupna semesterlöner 52 471   203 818   

Upplupna sociala avgifter 16 486   64 039   

Förutbetalda deltagaravgifter 773 479   888 498   

Summa 897 772   1 245 449   
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REVISIONSBERÄTTELSE 

 

Till föreningsstämman i Upsala Simsällskap, org.nr 817600-6206 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för räkenskapsåret 2017 

STYRELSENS ANSVAR FÖR ÅRSBOKSLUTET 

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta ett årsbokslut som ger en rättvisande bild enligt 

bokföringslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta ett 

årsbokslut g som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

REVISORNS ANSVAR 

Vårt ansvar är att uttala oss om årsbokslutet på grundval av vår revision. Granskningen har utförts enligt 
god revisionssed. För den auktoriserade revisorn innebär detta att han eller hon utfört revisionen enligt 
International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att den 
auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig 
säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i 
årsbokslutet. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för 
väsentliga felaktigheter i årsbokslutet, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna 
riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen 
upprättar årsbokslutet för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är 
ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i 
föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de 
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, 
liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsbokslutet. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 

uttalanden. 

UTTALANDEN 

Enligt vår uppfattning har årsbokslutet upprättats i enlighet med bokföringslagen och ger en i alla 

väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2017 och 

av dess finansiella resultat för året enligt bokföringslagen. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för 

räkenskapsåret 2017 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 

REVISORERNAS ANSVAR 

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört 

revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
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Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsbokslutet granskat 

väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot 

har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

UTTALANDE 

Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Uppsala den 2018-03-14 

Wiklands Revisionsbyrå AB 

Anne Svedare 

Auktoriserad revisor 

 

 


