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Föredragslista Årsmöte 2019-03-26 
 

 

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  

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 
a) Stadgerevidering (se Bilaga på hemsidan) 
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Styrelsen 2018 
Östen Ljunggren  Ordförande t o m 5/12 

Andreas Kembler Widmark  Ledamot/Ordförande fr o m 5/12 

Jenny Fjärstedt   Sekreterare 

Lisa Wiksten   Ledamot 

Anna Holmström  Ledamot 

Anna Wetterbom   Ledamot 

Ylva Stadell   Ledamot 

Bo Andersson   Suppleant samt kassör 

Sheetal Parekh   Suppleant/ledamot fr o m 5/12 

Styrelsen har haft 12 ordinarie styrelsemötet under verksamhetsåret, samt ett extra 

årsmöte. 

 

Anställda under 2018 

Cecilia Loqvist   Verksamhetschef fr o m 21/1 

Vitalik Gaparov  Huvudtränare 

Alexander Wilkos  Tränare 

Carina Norberg  Kanslist t o m 16/5 

 

Representation 2018 
Under 2018 har Upsala simsällskap varit representerade enligt följande:  

Svensk Simidrotts Årsmöte: Cecilia Loqvist 

Mellansvenska Simförbundets årsmöte: Cecilia Loqvist, Per Rydåker och Bo Andersson 

Mellansvenskas simidrottsforum: Cecilia Loqvist 

Bingoalliansens årsmöte: Bo Andersson 

Svensk Elitsimning, tre möten totalt: Cecilia Loqvist, Bo Andersson, Lisa Wiksten,  och 

Sheetal Parekh  

Folkrörelsearkivets årsmöte: Ingegerd Andersson 

US har också deltagit i flera möten med Uppsala kommun, Destination Uppsala samt 

Elitidrott Uppsala. 
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US verksamhet 2018 

Styrelsen 
Föreningen har för andra året i rad klättrat upp på listan över Sveriges bästa 

simidrottsföreningar, nu är vi på plats 27 med 563 poäng. För första gången finns även 

vattenpolon med och bidrar med poäng vilket är väldigt roligt. 

Vid huvudstyrelsens sammanträden har verksamhetschef samt ordföranden i de olika 

kommittéerna varit adjungerade, vilket har bidragit mycket positivt till styrelsens arbete. 

Styrelsen har även adjungerat andra personer med särskild kompetens inför vissa frågor, t.ex. 

representant för föreningens revisorer. 

Under verksamhetsåret avslutades en anställning på kansliet som tidigare fanns inom 

föreningen. Anledningen till detta var en konstaterad arbetsbrist, dvs. föreningen hade inte 

längre de ekonomiska förutsättningarna som skulle ha krävts för att behålla tidigare 

bemanning.  

Östen Ljunggren, ordförande fram till och med 2018-12-05, behövde av egna skäl avgränsa sitt 

engagemang i föreningen under inledningen av höstterminen. Andreas Widmark, som valdes 

till ordförande i samband med extra årsmöte 2018-12-05, hade under större delen av 

höstterminen den styrelseinterna funktionen som vice ordförande med uppdraget att bl.a. leda 

styrelsens möten och ansvara för den fortlöpande kommunikationen mellan styrelsen och 

verksamhetschef.  

Styrelsen för Upsala Simsällskap vill framföra föreningens djupa tacksamhet till Östen 

Ljunggren för det viktiga arbete som han har utfört för Upsala Simsällskap.     

Styrelsen har under verksamhetsåret fortsatt det prioriterade arbetet med att etablera ett 

systematiskt strategiplansarbete i föreningen. Ett resultat av detta är att föreningen nu har en 

strategiplan för de kommande åren med prioriterade arbetsområden som syftar till att utveckla 

hela verksamheten. Strategiplanen för Upsala Simsällskap utgår ifrån Svensk Simidrotts 

antagna strategiplan.  

Arbetet med att ta fram strategiplanen har genomförts i både huvudstyrelse och i kommittéer, i 

såväl föreningsgemensamma workshops som i enskilda möten. Den fortlöpande 

arbetsledningen med strategiplanen har hanterats av föreningens verksamhetschef. Styrelsen 

har i detta haft som avsikt att skapa en bred förankring av arbetet i hela föreningen. Styrelsen 

uppfattar också att arbetsprocessen har medfört att föreningens olika delar har slutits samman 

mot en gemensam målbild, vilket är en nödvändighet inför de kommande årens fortsatt viktiga 

arbete. 

En stor utmaning under inledningen av verksamhetsåret 2018 var de markeringsavgifter som 

fick stor negativ inverkan på föreningens ekonomi. Vi lyckades efter stora ansträngningar lösa 

den uppkomna situationen, så att Upsala Simsällskap dels återgick till mer rimliga 

hyreskostnader och dels kompenserades för den långa period då föreningen fakturerades 

överbelopp för sin grundverksamhet. 

 Den situation som uppstod i och med vad man kan benämna som chockhöjning av 

bassänghyran tydliggjorde också en annan stor utmaning som föreningen har. Upsala 

Simsällskap bedriver all sin kärnverksamhet i eller nära vatten och är därmed ytterst beroende 

av de förutsättningar som man ges för detta i Uppsala. Att vår enda möjliga leverantör av 

tränings- och undervisningslokaler är Fyrishov, som drivs som ett kommunalt bolag, visar sig 

gång efter annan utgöra en av föreningens största utmaningar. Eftersom att föreningen lokalt i 

Uppsala erbjuder kommuninvånarna motion, träning, elitidrott samt insatser för såväl 

folkhälsan som vattensäkerhet och simkunnighet har styrelsen genom verksamhetschefen 
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under året på olika sätt bedrivit ett inriktat arbete mot att kommunicera föreningens 

verksamhet och de förutsättningar som vi ges för detta med chefstjänstemän och politiska 

företrädare. Detta arbete har mött stor och bred respons. Styrelsens övergripande ambition 

med detta arbete har varit att Upsala Simsällskap inte som idag ska särbehandlas, utan istället 

ges samma grundläggande förutsättningar i det kommunala föreningslivet som övriga 

idrottsföreningar i Uppsala.  

Tyvärr ser vi med oro att utbyggnaden av Fyrishov har skjutits fram och att man tyvärr inte 

bjudit in oss i planeringen av anläggningen ännu. Vi hoppas och tror att vi kommer få en aktiv 

del i nybyggnationer. Vi ser positivt på att kommunen planerar fler bassänger och har påtalat 

vikten av att se oss som en referens för planering av anläggningar.  

Styrelsen är ideell och inga arvoden har utbetalats. 

 

Medlemsfördelning 2018  
 

Antal medlemmar uppdelade i ålder och kön. 

Ålder Kvinnor Män 

4 år o y 12 11 

5-8 år 231 221 

9-12 år 246 239 

13-16 år 81 81 

17-20 år 14 21 

21-25 år 7 4 

26 år o ä 146 152 

   

Summa 737 729 

        Totalt: 1466 

Utmärkelser som delats ut under 2018  
 

Wistedts minne, Stiftelse – Mikael Söderberg 

Morronbadarna, Bästa poängplockare Sum-Sim Flickor , ingen 

kvalificerade till utmärkelsen 

Morronbadarna, Bästa poängplockare Sum-Sim Pojkar- Mikael Söderberg 

Ekstedts minne 1, Bästa Kamrat – Roman Milkin 

Ekstedts minne 2, Bästa kvinnliga poäng SM, ingen kvalificerade sig till utmärkelsen 

Damklubbens vandringspris, bästa manliga poängplockare SM – Carl Göransson 

Upplands Idrottens Vandringspris, Bästa poängplockare JSM – Carl Göransson 

US Veteranernas Vandringspris – Christer Söderberg 

Hedersdiplom – Dan Andersen, Malin Holmberg, Kerstin Henriksson, Tobias Wallin 
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Knattekommittén 
 

Under året har vi som vanligt haft ett högt deltagarantal i simskolan. Under vårterminen hade 

vi 527 deltagare fördelat på 49 grupper.  

I majsimskolan, som ägde rum under 3 veckor i maj deltog 54 barn. 3 gånger i veckan fick 

barnen öva på den nivå som var lämplig för just dem. Vi hade 6 grupper i olika nivåer. Under 

juni hade vi junisimskolan där 73 deltagare kom och simmade 4 gånger i veckan under 3 veckor 

med samma upplägg som under maj.  

Tyvärr kunde vi inte styra bantiderna under intensivsimskolan i majsimskolan, eftersom dessa 

hänvisas till vårterminens bantider, något vi får ta i beaktande i framtiden. 

Årets Sommardagläger delades upp på fyra veckor, två i juni (start 18 juni respektive 25 juni) 

med totalt 65 deltagare samt två vecka i augusti (start 6 respektive 13 augusti) med totalt 20 

deltagare. 

Under höstterminen deltog 576 barn fördelat på 50 grupper. 

Noterbart är att vi denna termin inte kunde ha någon Pigghajgrupp på torsdagar vilket 

medförde att vi tappade hela familjer som önskat välja simskola för alla barn under samma dag. 

Det blev även en del problem när vi istället försökte ha Pigghajgrupper på söndagar, då det 

ibland är tävlingar på helger och man fick ställa in tillfällen. Detta resulterade i senare 

avslutning för dessa grupper och det blev en hel del jobb med att ordna extra tider för att få 

ihop 12 gånger. 

Den 30 maj hölls en ledaravslutning med diverse upptåg. Den planerade grillningen fick dock 

flyttas till restaurangen på grund av nya bestämmelser kring grillning vid Fyrishov, men det 

ordnade sig bra tack vare den trevliga personalen i Fyrishovs restaurang. Den numera 

obligatoriska tårttävlingen genomfördes till stor glädje. 

Vid höstupptakten höll Malin Holmberg och Sara Grönlund i föreläsning och övningar på 

förmiddagen och under eftermiddagen blev det praktiska övningar i simbassängen. Man 

jämförde vår verksamhet med andra klubbar samt med riktlinjer från Svenska Simförbundet. 

Det var många ledare som deltog, både gamla och nya. 

Under året har flera ledare gått utbildning på olika ställen i närområdet. Vi arrangerade även 

två tillfällen med HLR-utbildning som hölls av Sara Grönlund. 

Som julavslutning bjöds alla ledare in till Arenahotellet på julbord som tack för det gångna året. 
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Simkommittén 
 

Simkommittén (SK) har under 2018 haft 6 ordinarie möten med hela SK och tre mer informella 

möten. 

Ekonomiskt sett har Simkommitténs verksamhet gått marginellt sämre än budgeten för 2018. 

Avseende de betydande posterna i simkommitténs budget har resultatet legat helt i paritet med 

budgeten. Organisatoriskt har arbetet fokuserats kring att ersätta tidigare ordförande och 

under året även ledar;- och gruppansvarig. Tobias Wallin har gjort ett enastående arbete med 

att planera och organisera samtliga grupper i Simkommitténs verksamhet. Kommittén ersätter 

nu Tobias med att fördela hans uppgifter på fler personer. 

Resultat som vi vill lyfta fram är presterade av Mikael 

Söderberg och Adi Ramovic som tagit samtliga Upsala 

Simsällskaps medaljer vid Sum-Sim i Malmö på långbana 

och vid Sum-Sim i kortbana i Stockholm. Vid tävlingarna 

i Malmö placerade Upsala simsällskap sig på en elfteplats 

i poängligan med 190 poäng och på fjärde plats i 

medaljligan med tio medaljer (6-2-2). Vid Sum-Sim i 

kortbana på Eriksdalsbadet i Stockholm placerade sig 

Upsala simsällskap på tionde plats i poängligan med 136 

poäng och på fjärde plats i medaljligan med åtta medaljer 

(5-2-1). Mikael Söderberg simmade även i finalheatet på 1500 meter frisim vid SM i 25 meters 

bassäng och placerade sig på 7 plats i Senior-SM.  

Mikael Söderberg har för första gången blivit uttagen till landslaget, fick vid två tillfällen 

representera Sverige. Vid Nordiska Ungdoms Mästerskapen (brons på 1500 meter frisim) och 

Nordiska Mästerskapet för Juniorer. 

Upsala simsällskap blev även bästa förening vid NUSS yngre som genomfördes i början av 

februari i Västerås. En prestation som tydligt visar på återväxten i föreningen. 

 

Medlemmar i Simkommittén under 2018 
Ordförande: Jonas Wahlström 
Chefstränare: Vitalik Gaponov 
Sekreterare: Maria Norman 

Nivåansvarig Masters: Jon Lundqvist 

Ledaransvarig: Anna Jakobsson & Tobias Wallin 

Ekonomiansvarig: Maria Leijon och Patrik Leijon 

Ledamot: Christer Söderberg 

Adjungerande: Cecilia Loqvist 

 

 

 

Verksamhet i simkommittén 
Simkommittén ansvarar för all simrelaterad verksamhet i Upsala Simsällskap det vill säga 

teknikgrupper, tävlingsgrupper, träningsgrupper samt mastersverksamheten. Teknikgrupper 

finns på Fyrishov och i Hälsohuset i Knivsta. Övrig verksamhet finns enbart på Fyrishov. 
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Följande verksamhet och grupper har vi haft under året: 

Verksamhet Nivå Vår 2018 Höst 2018 

Grupper Simmare Grupper Simmare 

Teknikgrupper T1 6 83 6 82 

T2 3 30 2 26 

T3 2 35 3 47 

Tävlingsgrupper C 2 39 2 38 

B 2 29 1 28 

A 1 15 2 23 

E 1 5 1 3 

Träningsgrupper Sprint 2 37 2 37 

Masters Masters 1 21 1 29 

Summa  20 294 20 313 
 

 

Utveckling i teknik- och tävlingsverksamheten 
Under 2018 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. Att det senaste årens konsekventa arbete nu börjar visa 

resultat ser vi bland annat under Simiaden tävlingarna där Upsala Simsällskap har drygt 70 

deltagare vid årets tävlingar. Klubben har vunnit samtliga lagkapper utom en på Simiadens vår- 

och hösttävling. 

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 simmarna man konkurrera mot.  

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 är stabil. Anledningen till 

att antalet röda simmare har ökat är 

att vi satsat på att starta fler T1 

grupper under 2018. Vi jobbar för att 

alla dessa skall bli gröna under 

kommande år. 



SIDAN 9 

 

 

 
Masters/Öppet vatten 
Gruppen har under året blivit lite färre då träningstiderna ändrades under hösten. Träningen 

har skett på torsdag, lördag och söndag. Ett 20 tal simmare har ingått i gruppen. Men 

framgångarna har inte uteblivit, snarare tvärt om. Det var ett bra år för mastersimmarna i US. 

De simmade ihop 237 poäng för föreningen och var en viktig del i framgångarna US hade under 

2018. 

Master SM 23-25 mars Jönköping. 

Från US deltog 8 simmare. Jan Mandahl tog silver på 100 br i 55-59 år, Lena Brunnberg 

detsamma på 200 IM  och Carina Andersson brons på 200 frisim och 100 rygg i 40-44år. 

Masters EM i Slovenien 2/9 7/9 

Från föreningen deltog Lena Brunnberg. På 800 frisim blev det en 17:e plats och på 200 IM en 

13:e plats. Hon deltog även på ryggsimsdistanser 
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Master NM i Malmö 12-13 oktober. 

Tre simmare från US deltog. Lena Brunnberg vann 400 IM 50-54 år. Jan Mandahl tog silver på 

100 och 200 bröst samt brons på 50 bröst i klass 55-59 år. Per Lindqvist tog brons på 100 frisim i 

klass 60-64 år. 

 

Öppna Finska Mastermästerskapen 26-28 oktober i Åbo 

Två simmare från föreningen deltog.  Jan Mandahl vann 3 mästerskap, 400 fritt, 800 fritt och 

100 br. I klassen 55-59 år. Lena Brunnberg vann 200 Im och 400 IM i klassen 50-54 år 

 

Open Water EJM 

För första gången fick klubben en landslagssimmare i Öppet Vatten. Carl Göransson deltog i 

EJM på Malta. Carl simmade 10 Km och kom på en 28:e plats. 

 

Open Water Trophy 2018 

Simförbundets långloppsserie hade under säsongen nio deltävlingar. Från US plockade Carl 

Göransson och Jon Lundqvist poäng i en deltävling var. De slutade på plats 40 respektive 58 i 

totalställningen. 

 

Öppna Finska Mastersmästerskapen Bomarsund 4/8 

Från föreningen deltog Jan Mandahl i åldersklassen 50+ och vann loppet och blev finsk mästare. 

 

 Sum-Sim och Masters SM Öppet Vatten Göteborg 19/8 

Från föreningen deltog fyra simmare. Oscar Andersson simmade Sum-Sim i yngre klassen 13-15 

år och kom på 10:e plats. I Masters klassen damer 40-44 år simmade Carina Andersson in på 6:e 

plats och Lena Brunnberg i klassen 50-54 år tog en 5:e plats. Bland herrarna tog Jan Mandahl 

brons i klassen 55-59 år. 

 

Masters EM i Öppet Vatten Slovenien 8/9-9/9 

Lena Brunnberg deltog och placerade sig på 23:e plats i klassen 50-54 år 

 

Vattenpolo 
Denna kommitté har ca 75 medlemmar som spelar i fyra olika nivåer. U12, U14, U16 och vuxna. 

Ordförande Jeroen Bus 

Sekreterare: Monica Landmark 

Kassör: Joao Campos Costa 

Vi har haft 7 aktiva tränare och spelat 2 officiella serier, Allsvenskan för  herrar och U16 (USM-B 

serien). Allsvenskan herrar sträcker sig över hela säsongen och spelas fortfarande. U16 serien 

avslutades med en stor turnering i Eriksdalsbadet där vi placerade oss på en hedersvärdig 

nionde plats i Sverige. 
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Vattenpolon har naturligtvis samma kärnvärden som US men vi har också valt att lägga till  

samhörighet, integrering och likvärdighet då vi är en lagidrott där vi har många olika 

nationaliteter och spelar tjejer och killar tillsammans. 

Vi är ett väldigt internationellt gäng med spelare från alla 

delar av världen. Under HT18 har vi haft spelare från alla 

kontinenter som spelade tillsammans, pojkar och tjejer, dam 

och herrar som ligger tillsammans i vattnet och accepterar, 

värderar och samarbetar tillsammans för att göra vattenpolo 

i Uppsala superroligt. 

Under sommaren deltog vi för första gången i SM 

Beachvattenpolo, vilket var väldigt kul. Sen hade vi avspark 

inför säsongen med en uppvisning av vattenpolo på 

Fjällnoradagen i det iskalla vattnet på den 1:a september. 

Den 15-16 december organiserade vi en turnering för U12, 

(poolkampen) samt U14 (Polocupen) på hemmaplan, vilket 

var en stor succé. U12 hade 8 deltagande lag och U14 6st.  

Under 2018 har vi  samarbetat med andra lag. Med Neptun har vi haft spelare som lånades in 

men också lånats ut. Fem damer har spelat tillsammans med Järfälla i U18 kategori och de vann 

SM guld i sin åldersklass. 

En spelare har tagit domarlicens för Upsala.  

Under året har en spelare i US spelat i U15 ungdomslandslaget och spelat Nordiska 

Mästerskapet. I slutet av 2018 fick vi vår egen elektroniska matchtavla och 30s-klocka från 

Karlstad SS vilket vi är väldigt tacksamma för. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utbildningar i US 
Utbildning är viktigt i vår verksamhet. Under året har vi gått dessa utbildningar. 

Plattformen, introduktion ledarutbildning: 6 personer 

Simlinjeassistent, blå: 9 personer 

Simlinjeassistent, gul: 11 personer 

HLR-utbildning: 13 personer. 

Vår huvudtränare har också varit på tränarkonferenser med utbildning under året. 
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Tävling-, och supportkommittén 
2018 var det första åtet som vi varit verksamma under det gemensamma namnet US Support. 

Kommittén har bestått av Ulrik Lötberg, Åsa Myrelid, Ingegerd Andersson och Per Rydåker 

med ansvar för respektive verksamhet (Fikaförsäljning, Profilkläder, Trivsel och Tävling). 

Utöver de ansvariga har Cecilia Gudfastsson, Mats Eliasson, Jenny Fischer, Cecilia Lantz, Anna 

Jakobsson, Frida Gabot, Camilla Rismyhr och uTran Cam hjälp till under 2018 med alla 

kommitténs uppgifter. Kommittén har haft 2 protokollförda möten under året och i övrigt haft 

mail- och telefonkontakt inför tävlingarna.  

 

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. Vid tre tillfällen under perioden 

februari-mars höll Tony Burman den obligatoriska uppdateringen av tävlingsfunktionärerna 

som sker vart tredje år. Utöver det hade Cecilia Loqvist en funktionärsutbildning den 8 

september, men en planerad utbildning den 24 november fick ställas in p.g.a. för få deltagare. I 

februari vidareutbildade sig fyra funktionärer till distriktsfunktionärer. Totalt var det 72 st som 

deltog i uppdateringarna och 12 st i funktionärsutbildningen där samtliga fullgjorde sin praktik 

under året. Samtidigt tappade vi 22 st som inte genomförde uppdateringen och 9 som slutade 

av andra anledningar. Av dessa 31 var 9 distriktsfunktionär. Här inbegrips även funktionärer 

som stått till förfogande utan att ha egna barn i verksamheten. Det är lite kritiskt för våra 

framtida tävlingar att vi inte lyckats få fler att vidareutbilda sig till distriktsfunktionärer. Här 

måste vi jobba lite extra för att attrahera fler att förkovra sig för att vi ska kunna besätta de 

högsta funktionärsposterna och sekretariatet. 

Tävlingsåret genomfördes med ett antal återkommande tävlingar som står på vårt program, allt 

i egen regi.  

Vi genomförde Poängsim 3 den 4 mars och Poängsim 4 den 6 maj. 12–13 maj höll vi vår egen 

stortävling Jöns Svanbergsimmet där vi hade 1650 starter utifrån. Vi gläds åt att det var väldigt 

många anmälda starter med deltagare från 24 klubbar, vilket gjorde att vi fick stryka en hel del 

för att kunna hålla nere längden på simpassen. Även i år hyrde vi in en stor resultattavla, samt 

hade superlivesändning med personal från IC-Control.  

 

Hösten inleddes med Arena-Open den 9 september, där vi tyvärr ser en fortsatt vikande trend 

med starter från endast 3 deltagande klubbar utöver US. Här får vi försöka hitta något sätt att 

attrahera fler klubbar. 6–7 oktober arrangerades Jöns Svanberg 25 m med pris från Fyrishov på 

ett träningsläger till bästa poängplockande klubb. Här hade vi också betydligt färre antal   

starter från utomstående klubbar än året innan, främst beroende på att man körde DM i 

Stockholm under samma helg. Senare i oktober hade vi också Poängsim 1, där Simkommittén 

tog beslut om att färre grupper skulle få vara med, vilket innebar att vi kunde korta ned passet 

betydligt i tid. Tyvärr uppstod en del problem med tidtagningen, delvis p.g.a. underbemanning 

i sekretariatet men också på teknikstrul. Sedan återstod årets sista Poängsim 25 november och 

KM den 9 december. Ekonomiskt blev utfallet lägre än budgeterat, främst beroende på det låga 

antalet startande i Arena Open och Jöns 25m. 

US Försäljnings supportkommitté stöttar verksamheten genom att bla arrangera fika- och 

klädförsäljning vid simtävlingarna, något som drar in viktiga inkomster och möjliggör 
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resor/träningsläger etc för barnen i klubben. Försäljningen av kläder gäller produkter med 

klubbprofil; 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 2018 har vi deltagit vid 12 av klubbens tävlingsdagar och andra evenemang och 

där sålt framförallt kläder.  Fyrishov beslutade under Vt 2018 att försäljning av fika endast fick 

ske vid tillfällen då inga inbjudna klubbar deltar och under Ht 2018 förbjöds fika försäljning 

helt. Detta har gjort att vi tappat ca 25 000 i fika försäljning, men även 10 000 i klädförsäljning 

mot 2017. Under 2019 kommer ytterligare 10 000 att försvinna i fika försäljning (tillåten 

försäljning Vt 2018). Genom fika- och klädförsäljning har klubben fått in knappt 96 000 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 supportverksamheten. Under sommaren/hösten gjordes en stor satsning på att få 

tag i fler föräldrar som kan ställa upp med föräldrainsatser. Detta har fallit väl ut och under 

hösten 2018 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 t ex DM där det tyvärr är få av våra egna barn med i 

tävlingen. Vi har under året förbättrat vår kommunikation med föräldrarna angående 

föräldrainsatser och har börjat samverka med funktionärsverksamheten, för att undvika ”intern 

konkurrens”. Vi har under året, speciellt hösten fått in ett flertal nya medlemmar i kommittén. 

Från att tidigare ha haft en gruppering för kläder och en för fika har vi nu slagit ihop dessa samt 

att vi utökat service/support till sekretariat/funktionärer på tävlingar genom att t ex dela ut 

kaffe, frukt och vatten till dessa. Nya medlemmar är varmt välkomna. Som medlem i 

kommittén är du med och planerar, organiserar och genomför vår verksamhet. Vi ser också att 

minst en vårdnadshavare/simmare är utbildad till tävlings-, och eller distriktsfunktionär. 

 

Föräldrarådet 
Föräldrarådet har haft fyra möten under året. Sedan våren har gruppföräldrar från de olika 

tävlingsgrupperna deltagit i mötena. Vi har varit ca 10 personer på varje möte. Vi har tagit emot 

frågor och synpunkter från klubbmedlemmar, antingen via direktkontakt eller via 

gruppföräldrar. Diskussionerna och frågorna har blivit fler sedan gruppföräldrarna har börjat 

delta i mötena. Föräldrarådet har under hösten deltagit i föräldramöten för att informera om 

sin verksamhet.   

Föräldrarådet har under 2018 bestått av Andreas Hallin, Ordförande, Lisa Viksten, representant 

från huvudstyrelse, och gruppföräldrar. Verksamhetschef Cecilia Loqvist och Simkommitténs 

Ordförande Jonas Wahlström har alternativt adjungerat på vartannat möte. 

 

Trivselkommittén 
Medlemmar i US trivselkommitté har under 2018 varit: Birgitta Björk och Ingegerd Andersson 

Trivselkommittén har under 2018 haft två (2) styrelsemöten samt 3 arbetsmöten. 

Promotion och Lucia/KM är de arrangemang inom US som trivselkommittén under 2018 är 

ansvariga för, sen har kommittén även en stöttande roll i både US Årsmöte och Vårplasket. 
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Promotion 2018 

Söndagen den 26 aug. genomförde US sin 222:a promotion i Fyrishov.  

Årets promotor Carina Olsson Andersson, simmade i US som ung och nu masterssimmare i 

föreningen.  

Vid promotionen 1968 var det 27 tjejer och 19 killar som promoverades för bronsmagistern. Vi 

hittade efter mycket sökande ett antal som blev inbjudna som jubelmagistrar. Av dessa var det 

två damer och två herrar som deltog i året promotion. Som brukligt hade vi i föreningen bundit 

eklövs- kransar samt även en krans till blus/kavaj. Promotion avslutades med lunch för 

jubelmagistrarna med familjer samt deltagare från US. 

Av årets 60 tal märkestagare deltog ett 30 tal i promotionen. De promoverades med ek – eller 

pil- lövskrans, (plast) alla fick också ett diplom.  

 

Lucia och KM i US 

Av tradition firar US Lucia både i Fyrispark och i Fyrishov.  

Söndagen den 9 december skedde kröningen av årets US-Lucia, Matilda Lantz, detta i samband 

med US KM. Matilda kröntes av US Ordförande Andreas Widmark Kembler, då hon mottog ett 

halsband med US-berlock. I Luciauppvisningen deltog ca 50 tärnor, stjärngossar och tomtar 

från flertalet av våra teknik-, och tävlingsgrupper. Efter simuppvisningar och tävlingar stod det 

klart att årets KM mästare blev Annelie Hägglund, en av våra duktiga masterssimmare samt vår 

elitsimmare Adi Ramovic. Hela tillställningen avslutades med en uppvisning från 

skämthopparna. 

Torsdagen den 13 december 2018 hade Torsdagsdansarna sin sista dans för året. US Lucia kom 

och spred ljus och härlig stämning för de 505 personer som kommit till Fyrispark för att dansa i 

några timmar. Årets Luciafölje här var 14 simmare som bestod av tärnor, stjärngossar och 

tomtar samt Lucia själv. 

Till sist ett STORT tack till familjen Thienemann (Amaryllis Blomsterhandel) som även i år 

klädde US luciakrona.   

  
Lucia på Fyrispark    Lucia på Fyrishov 
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Morronbadarna 
 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. 

 

Styrelsen 

Styrelsen har sedan årsmötet den 10 mars 2018 bestått av följande personer 

 Barbro Lindahl, ordförande vald 2018 

 Lena Högling, kassör vald 2017 

 Ylva Nilsson, sekreterare vald 2018 

 Ingegerd Andersson, ledamot vald 2018 

 Kristina Eriksson, ledamot vald 2017 

 Rose-Marie Lundgren, suppleant vald 2018 

Valberedning: Birgitta Björk och Håkan Bergander. 

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

 

Morronbadarna väljer inga egna revisorer utan räkenskaperna revideras av Upsala simsällskaps 

ordinarie revisorer. Resultaträkningen visar att 3800 kronor betalats i medlemsavgifter vilket 

motsvarar 76 medlemmar. 

 

Verksamhet 

Under 2018 har vi främst satsat på frukostmöten den sista onsdagen i månaden. Uppslutningen 

har varit god då antalet deltagare varit i genomsnitt 16 vid varje möte, vilket motsvarar 22% av 

antalet medlemmar.  

 

Under våren hade vi följande aktiviteter: 

 

US nya verksamhetschef Cecilia Loqvist presenterade sig och berättade om sin ledarfilosofi. 

Hon har en gedigen simmarbakgrund och kommer närmast från Södertörns simklubb, där hon 

varit verksamhetschef. Hennes motto är: Alla simmare ska bli sitt bästa jag i och utanför 

bassängen. Hon ser en utvecklingspotential i US och betonade vikten av att arbeta långsiktigt. 

 

Årsmötet den 10 mars var välbesökt, 17 medlemmar hade hörsammat kallelsen. Sum-Simpriset 

för 2017 tilldelades Mikael Söderberg. 

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar kom dagens gäst, Bengt Beca Carlsson som varit 

sportjournalist på UNT och som nu representerar Upplands idrottshistoriska förening. Han 

berättade om sportjournalistikens svåra väg att bli en viktig del av dagspressen. Det var först i 

samband med OS i Stockholm 1912 som det tog fart och läsarna efterfrågade nyheter om sport. I 

Uppsala var det till och med så att Gustaf Fröding skrev sportnotiser i tidningen och Bruno 

Liljefors illustrerade. Så småningom fick sportjournalisterna högre status och Beca berättade att 

han besökt de största arenorna i världen och hur han fått bevaka världsmästerskap för 

tidningens räkning. Han berättade också att Upplands idrottshistoriska förening, som nu har 

omkring 800 medlemmar, ger ut en tidning och att de arrangerar cafékvällar i 

Tunabergsskolan. Föreningen anordnar också resor till olika idrottsevenemang. Beca 

överlämnade en gåva till Morronbadarna, en vacker cigarettändare som han fått vid US 175-

årsjubileum 1971. 
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På frukostmötet den 28 mars hade vi besök av områdespoliserna Ulrika och Sofia. De berättade 

om vardagsbrott riktade mot äldre. De vanligaste brotten är fickstölder och bedrägeribrott. De 

uppmanade oss att vara försiktiga och att alltid polisanmäla om man utsatts för brott eller 

försök till brott. De poängterade att ingen skuld ska läggas på den som drabbas. Det är inte 

tillfället som gör tjuven utan tjuven gör tillfället. 

 

”Att vara volontär på Nyby Vision” var rubriken för det föredrag Morronbadarna fick lyssna till 

den 25 april. Ylva Nilsson, som är volontär berättade om den verksamhet Nyby vision bedriver. 

Den riktar sig till utrikes födda i behov av språkträning, hälsofrämjande aktiviteter eller 

arbetsmarknadsförberedande insatser. Verksamheten bedrivs i samarbete med Länsstyrelse, 

Uppsala kommun och studieförbundet Bilda och omfattar för närvarande 150 personer. Nyby 

Vision har 15 anställda och 35 volontärer. 

 

Fyrishovs utebassäng invigdes den 11 maj på sedvanligt sätt av ett tiotal morronbadare med 

bubbel och sång i olika tonarter. Vädret var ovanligt somrigt med solsken och 12 plusgrader. En 

entusiastisk reporter från UNT dök upp och gjorde ett trevligt reportage om evenemanget och 

till och med Kajan kommenterade. 

Den 30 maj, en varm och härlig försommardag, var det dags för Morronbadarnas våravslutning. 

Denna gång var det bangolf som stod på programmet. Ett tiotal morronbadare samlades på 

golfbanan vid Kap för att tävla om vilken morronbadare som är bäst i bangolf. Det var länge 

jämnt mellan Birgitta Björk och Lena Högling. Till slut avgjordes tävlingen och Lena H stod 

som segrare. För övriga deltagare var det inga stora differenser med avseende på resultaten. 

 

Under hösten hade vi också trevliga aktiviteter: 

 

Den 24 augusti samlades vi för att binda eklövskransar inför 

promotionen söndagen den 26:e.  

Å-simmet, Kärringarna mot strömmen/Strömkarlarna gick av 

stapeln den 29 augusti. Åtta kvinnor och en man simmade mellan 

bryggorna vid Tunabergskolonin. Bland de simmande märktes US 

verksamhetschef Cecilia Loqvist och Mats Rosén och Fyrishovs vd 

Liisa Hundertmark. Kent Eriksson innehade det hedersamma 

uppdraget att servera blåbärssoppa efter halva sträckan. Bosse B i 

följebåten hade stenkoll på de simmande. Antalet åskådare var inte 

så stort men några var väldigt unga vilket verkar lovande inför 

framtiden. 

 

Föreningen för kvinnors historia gav oss en presentation av den 

verksamhet de bedriver på vårt möte den 26 september. 

Föreningens ordförande Barbro Lindberg och Tone Tingsgård berättade att föreningen startade 

1999 och i dagsläget har 150 medlemmar. De vill lyfta fram kvinnor som verkat för att Uppsala 

ska utvecklas. Man har bland annat en skrivarstuga där man arbetat fram flera publikationer, 

tex Uppsalakvinnor och  Mina förmödrar. Föreningens sammankomster hålls i 

Industriminnenföreningens lokaler på Salagatan. 

Fyrishovs vd fyllde 60 år och det firades med ett storslaget kafferep. Kristina Eriksson 

överlämnade en egenhändigt virkad badanka, vilket uppskattades av jubilaren. 

 

Vår gäst på medlemsmötet den 31 oktober var Kristina Westling från Konsument Uppsala. Hon 

informerade om de regler som gäller vid telefonförsäljning och vid internetköp. Ångerrätten på 

14 dagar gäller från det att man hämtat ut sin vara eller från det datum då avtal ingåtts och hon 
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påminde om att ångerrätten inte gäller vid försäljning på stan. Hon poängterade också 

skillnaden mellan garanti och reklamationsrätt. Konsument Uppsala finns på Stadsbiblioteket 

och har öppet för besök måndag till torsdag mellan 9 och 12. 

 

”Fall hit och dit” var rubriken för föredraget på medlemsmötet den 28 november. Vår gäst var 

Erik Vesterlund från Svenska Judoförbundet. Han berättade om hur vanligt det är med 

fallolyckor och att väldigt lite görs för att människor ska lära sig bemästra situationer där 

fallolyckor kan förekomma. Man utbildar barn, yrkesverksamma och äldre i konsten att falla 

utan att skada sig. För äldre handlar det om falltrygghet och Judoförbundet har ett 

träningsprogram på 16-18 veckor där man tränar 45 minuter i veckan. Intresset var stort bland 

de 18 morronbadare som deltog och Erik Vesterlund höll det för troligt att det skulle kunna bli 

en kurs i Uppsala om tillräckligt många var intresserade. 

 

 

 

Styrelsens ledamöter deltog i US julbord på Arenahotellet. En 

trevlig tillställning där verksamma i US fick möjlighet att lära 

känna fler än dem man vanligtvis träffar. 

Morronbadarnas egen jullunch gick av stapeln den 19 december. 15 

morronbadare lät sig väl smaka av de läckerheter som bjöds. Bosse 

W:s pepparkakor och en del andra bakverk avslutade måltiden. 

Lenas sånghäfte förhöjde stämningen liksom ordförande Barbros 

glöggvisa. 

 

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! 
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Torsdagsdansarna 
Året 2018 blev ännu ett rekordår för oss med 707 medlemmar och 444 personer i snitt per 
torsdag. Antalet besökare har ökat successivt under de dryga tjugo åren vi anordnat 
torsdagsdanser. 
 
I början gick det riktigt dåligt men nu går det i stället riktigt bra, i serveringen går det åt cirka 
1 300 koppar kaffe och 250 smörgåsar varje torsdag. Gästerna som är i åldrarna 50 till 90 år 
kommer i stort sett från hela Mellansverige. Dans klassas numera som friskvård och det kanske 
hjälper till att locka folk till oss. Vi har många stamgäster som kommer oberoende av väglag, 
vilken orkester som spelar eller om det är OS eller skidskytte på TV. 
 
Den 11 januari kom ”Skåningarna” och slog både sitt eget och vårat rekord i antal gäster hos oss, 
621 personer kom och dansade. 
 
Sektionsstyrelsen har under året bestått av: 
Ordförande   Lars Ramström  
Sekreterare  Ulf Lundberg   
Kassör   Bo Andersson   
Vice Kassör  Bo Anjou 
Ledamot Ove Josephson 
Suppleant Bo Björk 
Suppleant Bengt-Olov Eriksson    

  
Under 2018 har vi endast haft 3 protokollförda sammanträden, vilket bekräftar att vi är ett 
mycket bra och hopsvetsat gäng som jobbar på i invanda rutiner. 
Vi avslutade vårterminen den 8 juni med en lunch på restaurang Aaltos och höstterminen  
avslutades den 14 dec med traditionsenlig lunch i Borgerskapets hus. 
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Resultaträkning 
        

Resultaträkning Not 2018 2017 

        

Föreningens Intäkter       

Nettoomsättning 1 6 627 007 6 494 278 

Offentligrättsliga bidrag 2 713 965 546 654 

Gåvor/stipendier/övriga bidrag 3 112 688 201 631 

Medlemsavgifter   156 720 160 500 

Övriga föreningsintäkter   386 966 341 000 

Summa intäkter   7 997 346 7 744 063 

        

Föeningens Kostnader       

Föreningskostnader 4 2 962 295 2 736 407 

Övriga externa kostnader   1 429 784 1 591 268 

Personalkostnader   3 359 676 3 024 451 

Avskrivningar av materiella och 

immateriella anläggningstillgångar   62 027 62 027 

Övriga kostnader   0 0 

Summa kostnader   7 813 782 7 414 153 

        

Verksamhetens resultat   183 564 329 910 

        

Resultat från övriga värdepapper   0 0 

Ränteintäkter och liknande poster   0 0 

Räntekostnader och liknande poster   -2197 -114 

    -2 197 -114 

        

Resultat efter finansiella poster   181 367 329 796 

        

Bokslutsdispositioner   0 0 

        

Årets resultat före fördelning   181 367 329 796 

        

Årets resultat enligt resultaträkningen   181 367 329 796 

Utnyttjande av ändamålsbestämda  medel   62 027 62027 

Avsättning till ändamålsbestämda medel   -200 000 -300 000 

        

Kvarstående belopp för året/balanserat kapital 43 394 91 823 
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Balansräkning 
BALANSRÄKNING Not 2018 2017 

        

TILLGÅNGAR       

Anläggningstillgångar       

Materiella anläggningstillgångar       

Inventarier   124 055 186 082 

Finansiella anläggningstillgångar       

Andra långfristiga värdepappersinnehav 5 2 326 964 1 024 289 

Summa   2 451 019 1 210 371 

        

Summa anläggningstillgångar   2 451 019 1 210 371 

        

Omsättningstillgångar       

Varulager m.m.       

Varulager   78 750 62 860 

    78750 62860 

Kortfristiga fordringar       

Kundfordringar   27 849 87 295 

Övriga fordringar   22 061 0 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 90 397 112 610 

    140 307 199 905 

        

Kassa och bank   2 091 782 2 926 433 

        

Summa omsättningstillgångar   2 310 839 3 189 198 

        

SUMMA TILLGÅNGAR   4 761 858 4 399 569 

        

EGET KAPITAL OCH SKULDER   2018 2017 

        

Eget kapital 7     

Balanserat kapital   842 638 750 814 

Årets resultat   43 394 91 823 

Fonder   2 447 150 2 309 177 

Summa Eget kapital   3 333 182 3 151 814 

        

        

Kortfristiga skulder       

Leverantörsskulder   139 628 186 099 

Övriga kortfristiga skulder   159 328 163 884 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 1 129 720 897 772 

Summa Kortfristiga skulder   1 428 676 1 247 755 
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SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   4 761 858 4 399 569 

        

Poster inom linjen       

        

Ställda säkerheter   Inga Inga 

Ansvarsförbindelser   Inga Inga 

 

  

Tilläggsuppgifter 
  

Not 1 Nettoomsättning         

          

Nettoomsättningen fördelar sig enligt 

följande:         

Idrottsverksamhetens intäkter 6 042 510   5 876 111   

Sponsring, reklam, annonser  36 902   79 959   

Lotterier, bingo och 

försäljningsintäkter 547 595   538 208   

Summa 6 627 007   6 494 278   

          

Not 2 Offentligrättsliga bidrag         

          

Kommun 408 914   252 867   

Stat  305 051   293 787   

Övriga bidrag  0   0   

Summa  713 965   546 654   

          

Not 3 Gåvor och övriga bidrag         

Bidrag 112 688   201 631   

Summa 112 688   201 631   

          

Not 4 Upplysning om 

föreningskostnader         

Idrottsverksamhetens kostnader  2 908 926   2 648 214   

Sponsor/reklamkostnader  0   0   

Lotteri/bingokostnader och 

försäljningskostnader 53 369   88 193   

Summa 2 962 295   2 736 407   

          

          

Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav       

          

Ingående bokfört värde 724 289   724 289   

Omklassificering 300 000   0   

Förvärv 1 302 675   0   

Försäljningar 0   0   
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Utgående bokfört värde 2 326 964   724 289   

          

          

Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna 

intäkter       

          

Förutbetalda hyror 35 777   36 793   

Upplupna ränteintäkter 0   0   

Övriga poster 54 620   75 817   

Summa 90 397   112 610   

          

Not 7 Förändring av eget kapital          

  

Balanserat 

kapital   

Ändamålsbest

ämt 

Totalt eget 

kapital 

Ingående balans 842 638   2 309 177 3 151 814 

Utnyttjande av ändamålsbestämda 

medel     -62 027 -62 027 

Reservering av ändamålsbestämda 

medel     200 000 200 000 

Årets resultat 43 394     43 394 

Utgående balans 886 032   2 447 150 3 333 181 

          

          

          

          

          

Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda 

intäkter       

          

Övriga upplupna kostnader 48 510   55 336   

Upplupna semesterlöner 91 425   52 471   

Upplupna sociala avgifter 28 726   16 486   

Förutbetalda deltagaravgifter 961 058   773 479   

Summa 1 129 719   897 772   
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Revisionsberättelse 
 

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

Rapport om årsbokslutet 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för räkenskapsåret 2018  

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 2018 och av dess finansiella resultat för året enligt bokföringslagen. 
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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 2018 

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. 

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 rä 

kenskapsåret  

Uppsala den 2019-03-11 

Wiklands Revisionsbyrå AB 

 

Anne Svedare 

  

 

 

 

 

Revisor 

Revisor 
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US verksamhetsplan 2019 
Under 2018 började Upsala Simsällskap, US, att arbeta med Strategi 2025, utifrån de 

strategiplaner som riksidrottsförbundet och Svensk simidrott framtagit. US såg ett behov av att 

utveckla föreningen i samklang med dessa strategiplaner. 

Via ett antal sittningar i olika konstellationer under 2018 så som styrelse, anställda och 

kommittéer har US kommit fram till ett levande dokument som ska ligga till grund för 

utvecklingsarbetet.  

Föreningen har i detta arbete gjort en genomlysning av vision, verksamhetsidé och kärnvärden. 

Dessa har omformulerats och ska ligga som grund i  det arbete som kommer ske framöver. 

Vision: Världens äldsta och bästa simidrottsförening 

Verksamhetsidé: Vår verksamhet bygger på gemenskap, glädje och god hälsa genom livet. Alla 

ska kunna bli sitt bästa jag. Vi bedriver verksamhet för alla åldrar med syfte att utbilda och 

utveckla simmare på alla nivåer. 

Kärnvärden: Gemenskap, framgång, hälsosam, glädje och livslångt engagemang 

Under arbetes gång har US sett att det främst är tre områden som behöver arbetas med under 

2019, Struktur, kommunikation och hela simidrottare. Vi ser också att arbetet med föreningen 

ekonomi är något som kommer genomsyra arbetet under en lång tid framöver. 

Struktur 

US kommer under 2019 att genomlysa verksamheten och se över vad vi har, vad vi behöver 

komplettera, utöka eller ändra. Föreningen ska bland annat titta på styrelsen eller 

kommittéernas sammansättning, arbetssätt och ansvar och att se över hemsidan så den är 

uppdaterad och att uppgifterna som ligger där korrelerar med varandra.  

Kommunikation 

Under kommunikation ligger den viktiga delen att allt vi gör behöver kommuniceras på ett 

tydligt sätt. Här ska vi till exempel se på hur vi kommunicerar internt mellan de olika delarna, 

men även utåt mot eventuella sponsorer. Mellan ledare, aktiva och vårdnadshavare, med 

kommun och Fyrishov. 

Hela simidrottare 

Hela simidrottare är vår viktigaste del. Här kommer vi under 2019 gå igenom vilka behov våra 

idrottare har för att kunna utvecklas till hela simidrottare kring kost, sömn, träning och 

utveckling. Vi ska ta fram en utbildningsstege för simidrottarna. Vi kommer också under 2019 

införa målsamtal för våra simidrottare. Här ligger också en behovsinventering kring hur och 

vad våra ledare behöver utbildas i för att kunna utveckla våra simidrottare. 

Grunden för arbetet finnas i två dokument, det stora underlaget som framarbetats under 2018 

samt ett dokument, bilaga 1, som är utformat för arbetet med verksamhetsplanen 2019. Det 

senare dokumentet kommer att tjäna som ett måldokument och ligger till grund för 

utvärderingen av verksamhetsplan 2019. Båda dokumenten är levande material. Processen leder 

oss framåt. 

Ekonomi 

Föreningen måste få till en dialog med kommunen kring de förhållanden som råder kring de 

ekonomiska förutsättningarna att bedriva verksamhet i Fyrishov, detta är ett prioriterat område 

för föreningens framtid och ligger som grund för hur vi ska utvecklas och i vilken riktning. 


