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FÖREDRAGSLISTA ÅRSMÖTE 

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 verksamhetsårets 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) Eventuella 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) val av suppleanter 

d) två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år.   

e) tre 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.  

17. Övriga frågor anmälda av styrelsen. 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR UPSALA SIMSÄLLSKAP 2019 

 

STYRELSEN 2019 

Andreas Kembler Widmark Ordförande 

Sheetal Parekh   Sekreterare 

Lisa Viksten   Ledamot 

Anna Holmström  Ledamot 

Anna Wetterbom  Ledamot 

Ylva Stadell   Ledamot 

Bo Andersson   Kassör och Suppleant 

Styrelsen har haft 11 ordinarie styrelsemöten under verksamhetsåret 

 

ANSTÄLLDA UNDER 2019 

Cecilia Loqvist   Verksamhetschef 

Vitalik Gaponov  Huvudtränare 

Alexander Wilkos  Tränare 

REPRESENTATION 2019 

Under 2019 har Upsala Simsällskap varit representerade enligt följande: 

Svenska Simförbundets Simidrottsforum: Cecilia Loqvist 

Mellansvenskas årsmöte: Bo Andersson, Per Rydåker och Andreas Kembler Widmark 

Mellansvenskas simidrottsforum: Cecilia Loqvist, Bo Andersson 

Bingoalliansens årsmöte: Bo Andersson, Cecilia Loqvist 

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

Folkrörelsearkivets årsmöte: Bo och Ingegerd Andersson 

US har också deltagit i flertalet möten med Uppsala kommun, Destination Uppsala 

samt Elitidrott Uppsala.  
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UTVÄRDERING VERKSAMHETSPLAN 2019 

2019 gjorde US sin första verksamhetsplan utifrån föreningens strategiplan mot 2025 

som sattes 2018. Den delades upp i ett antal fokuspunkter. 

Struktur 

Under året gjordes en genomlysning av verksamheten. Vi bad kommittéerna att titta 

på sina verksamheter och vilka uppgifter som gjordes, vem som gjorde vad och vilka 

roller man var i behov av. Styrelsen har också börjat titta på hemsidan för att se vad vi 

behöver ändra. För att styrelsen ska få en bättre inblick i verksamheten, men också 

skapa en tydligare länk, har styrelseledamöterna kopplats till de olika kommittéerna.  

Kommunikation 

Arbetet med kommunikation har påbörjats. Att kommunicera är ett ständigt pågående 

arbete som kan förbättras. Vi jobbar både internt mellan de olika delarna men också 

externt för att nå ut med vad US är och vad vi vill. Mycket har fokuserats på att 

föreningen ska ha samma förutsättningar som föreningar med verksamhet utanför 

Fyrishov. Vi har bland annat skapat dokument för att tydliggöra vår verksamhet för 

politiker och tjänstemän samt deltagit i många möten med kommunen och Fyrishov. 

Arbetet är ett ständigt pågående förbättringsområde som kommer att ligga som en 

konstant i verksamhetsplaner framöver. Vi har också skrivit debattartiklar och varit 

med i andra artiklar kring våra förutsättningar att bedriva verksamhet samt bristen på 

vatten i kommunen för föreningar och invånarna i Uppsala. 

Hela simidrottaren 

Under 2019 har vi tydligare börjat jobba med målsamtal för simmarna i 

tävlingsgrupperna, om än i olika former då simmarna 

har olika behov, ofta kopplat till ålder och mognad. 

Under våren fick tjejerna i tävlingsverksamheten en 

föreläsning om träning och menstruation med läkaren 

Åsa Myrelid och under höstterminen fick alla simmare i 

tävlingsverksamheten gå på kostföreläsning som hölls av 

Jenny Stålhammar och bekostades av Prins Gustafs 

Stiftelse som vänligen givit oss ett stipendium.  

Vi har också haft förmånen att få delta i projektet ” 

Simidrott för Alla”, ett ledarprojekt där ungdomar med 

utländsk bakgrund fått gå utbildningar för att sen kunna 

jobba som ledare i US. Detta är inte bara en 

samhällsinsats utan främst bra för att få barn i simskolan att se att alla är välkomna i 

föreningslivet. Det har också lett till att vi fått in fler killar i simskolan och det är 

mycket bra för verksamheten som helhet. Att vi också har fler tjejer som jobbar som 

tränare i tävlingsverksamheten är också ett gott tecken ur både ett jämställdhets-, och 

könsperspektiv. 
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Ekonomi 

Dialogen med kommunen och Fyrishov går framåt med små steg kring förbättringar 

för oss att bedriva verksamhet i Fyrishov. Ett nytt avtal togs fram och började gälla 1 

juli, ett avtal som gick lite för fort att driva igenom. Den största frågan, våra höga 

kostnader för undervisningsbassängen är fortfarande inte löst, men vi ger inte upp om 

att få samma förutsättningar för vår simskola som andra föreningar har för sin 

barnverksamhet. Vi ser också att våra övriga bankostnader är höga jämfört med andra 

kommuner, alternativt att det är för lite innehåll, d v s banor i markeringsavgifter. 

Övriga kommentarer 

Med nya avtalet har vi bland annat blivit av med vårt bidrag för tävlingar. Det innebär 

att vi har fått högre omkostnader för våra tävlingar och därmed mindre möjligheter att 

få in pengar till tävlingsverksamheten. En stor del har under hösten varit att få ner 

dessa kostnader till en rimlig nivå.  

Vi söker hela tiden transparens och lika förutsättningar som andra föreningar i 

Uppsala kommun. Det är ett arbete som tar tid från det vi vill göra, att utveckla och 

säkerställa vår verksamhet. Detta är inget vi kommer att ge upp men är realistiska i att 

det tar tid att få utvecklas på det sätt vi uttryckt i vår vision. 

Under hösten har vi också blivit en anställd tränare kort. Detta har inneburit en stor 

belastning på våra ideella tränare och vi är otroligt tacksamma för den kraft som finns i 

föreningen. Det är också en stor anledning till varför vi behöver få ordning på 

ekonomin så att de ideella stannar kvar och inte blir utarbetade och slutar. Att kunna 

anställa en ansvarig för simskolan är av yttersta vikt för föreningen men just nu är det 

inte realistiskt. 

Vi har också skapat en ”hallgrupp” som jobbar specifikt kring simhallsfrågor. En fråga 

är hur föreningen ska kunna växa och jobba mot visionen att bli en förening för alla, 

när vattenbristen är så påtaglig och kostnaderna så höga. Ideell verksamhet kostar 

pengar. 
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US VERKSAMHET 2019 

 

Styrelsen 

Verksamhetsåret 2019 var ett i många avseenden händelserikt år för Upsala 

Simsällskap. Föreningen har klättrat ytterligare på listan över Sveriges bästa 

simidrottsföreningar och Upsala Simsällskap rankas nu på plats 26. I vattnet har 

föreningen upplevt allt fler framgångar, framförallt i form av en påtaglig breddning i 

våra tävlingsgrupper. Samtidigt har föreningen också haft en tydlig spets med stora 

framgångar på såväl nationell som internationell nivå, både bland våra yngre aktiva 

och inom masters. Vattenpolon har fortsatt sin etablering och upplever nu ett mycket 

stort intresse för sina träningsgrupper samtidigt som Upsala Simsällskap även har varit 

representerat på landslagsnivå, vilket naturligtvis är mycket glädjande. Framgångar 

som dessa har mycket av sitt ursprung i den omfattande simskoleverksamhet som 

föreningen driver. Det är naturligtvis inom simskolan som kommande generationers 

tävlingsaktiva lägger de tekniska grunderna utifrån simlinjen, men det är framförallt i 

simskolan som deltagarna får uppleva glädjen i simidrott - en glädje som både är 

individuell och kollektiv på samma gång.  

Styrelsen för verksamhetsåret 2019 vill med anledning av ovanstående rikta ett stort 

och innerligt tack till föreningens alla ledare, funktionärer, deltagare och stöttande 

släkt och vänner för att ni har gjort 2019 till ett fantastiskt roligt år i Upsala 

Simsällskap! 

Styrelsen har sammanträtt i ordinarie styrelsemöten och har därutöver arbetat i olika 

konstellationer för att förbereda eller hantera ärenden inför ordinarie möten. Vid 

styrelsen ordinarie möten har representanter från respektive kommitté och 

föreningens verksamhetsansvariga närvarat utan rösträtt. Styrelsens ledamöter har 

bedrivit ett ideellt arbete och inga styrelsearvoden har utgått för uppdragen. 

Inför 2019 fastställdes utifrån föreningens strategiplan en verksamhetsplan, formulerad 

i fyra fokusområden; struktur, kommunikation, hela simidrottaren och ekonomi. Inom 

området struktur genomförde styrelsen under det första halvåret en genomlysning av 

hela organisationen. Föreningens olika kommittéer beskrev vad som gjordes i 

respektive kommitté, vem som gjorde vad och vilka roller man i respektive kommitté 

ansåg sig vara i behov av. Resultatet av detta har utgjort ett stort stöd för styrelsen i 

dess fortsatta strategiska interna arbete. Styrelsen valde också att bland sina ledamöter 

utse kontaktpersoner för respektive kommitté, i syfte att ytterligare underlätta 

kommunikationen mellan huvudstyrelse och kommittéerna. 

Inom fokusområdet kommunikation har styrelsen under 2019 prioriterat den externa 

kommunikationen. Av många skäl har behovet att tydliggöra vilka Upsala Simsällskap 

är, vad vi gör och vad vi vill. Föreningen har en unik situation som idrottsförening i 

Uppsala, dels pga. att vi är utlämnade till att bedriva våra verksamheter med Fyrishov 

AB som enda leverantör av anläggning och dels pga. att vi är stadens enda 

simidrottsförening som erbjuder både simskola, tävlings- och motionsverksamheter. 
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Styrelsen har under året uppvaktat ett stort antal politiker och förvaltningsföreträdare 

genom besök, enskilda samtal och möten. Styrelsen har även agerat medialt för att 

skapa uppmärksamhet kring Upsala Simsällskap och opinionsbildning. 

Inom området hela simidrottaren är målet att Upsala Simsällskap ska vara en 

idrottsförening som inte bara arbetar med det rent idrottsliga i snäv betydelse, utan 

även med mjuka värden som t.ex. individuell målorientering samt kost- och 

näringsfrågor. Under 2019 har föreningen i våra tävlingsgrupper börjat arbeta tydligare 

med målsamtal mellan ledare och aktiv, naturligtvis differentierat utifrån individens 

behov och ålder. Styrelsen har, bl.a. med ekonomiskt stöd från Prins Gustafs Stiftelse, 

arrangerat kostföreläsningar för samma grupper. Under våren 2019 anordnades även en 

föreläsning om att simma i samband med 

menstruation. Föreningen deltog under året även i 

Svenska Simidrottsförbundets projekt ”Simidrott 

för alla” vars mål är att introducera fler ledare med 

olika etnisk bakgrund till att bli ledare och 

därigenom också på sikt öka mångfalden bland 

såväl ledare som aktiva. Genom projektet har 

föreningen nu fått fler killar som ledare i simskolan, 

vilka också har annan etnisk bakgrund än svensk.  

Inom ekonomi konstaterar styrelsen att Upsala Simsällskap är en välskött förening och 

har så varit under lång tid. Den situation som uppstår i och med att vi är utlämnade till 

Fyrishov AB som enda leverantör av anläggning är däremot bekymmersam. 

Föreningens största gemensamma kostnader utgörs av hyra av vatten för att bedriva 

våra verksamheter. Föreningens ekonomi är därför helt beroende av de kostnadsnivåer 

som beslutas mellan Uppsala kommun och Fyrishov AB, därutöver är vi också helt 

beroende av de övriga villkor som Fyrishov AB beslutar ska gälla för föreningens 

tillträde till anläggningen. Styrelsen har av bl.a. dessa anledningar inriktat sitt arbete 

på att försöka nå en långsiktighet och transparens i de avtal och förutsättningar som 

tillämpas för våra verksamheter. Ett nytt avtal mellan Idrotts- och fritidsnämnden och 

Fyrishov AB för bassänghyra trädde i kraft från halvårsskiftet 2019, ett avtal som helt 

uppenbart hade behövt lite mer arbete innan det signerades. En stor del av höstens 

arbete gick därför åt till att diskutera innebörden av vissa skrivelser i avtalet och även 

tillsammans med både Fyrishov AB, förvaltningsrepresentanter och politik förtydliga 

vissa avgörande villkor. Den undervisningsbassäng som används för de lägre nivåerna 

inom simskolan omfattas inte heller i detta nya avtal av systemet med 

markeringsavgifter, vilket innebär att Upsala Simsällskap alltjämt betalar marknadspris 

för denna bassänghyra - en hyresnivå som Fyrishov AB dessutom mellan juni och 

augusti höjde avgiften och satte ett tak för antalet deltagare/grupp. 

Det nya avtal som trädde i kraft vid halvårsskiftet 2019 visar på nödvändigheten att 

fortsätta driva frågan om att Upsala Simsällskap bör ges samma eller åtminstone 

liknande förutsättningar att bedriva våra verksamheter som övriga idrottsföreningar i 

Uppsala. Styrelsen avvärjde bl.a. den initiala risken att våra hemmatävlingar där 

lejonparten av de tävlande är mellan 11-15 år skulle faktureras av Fyrishov AB till 

marknadspris, dvs. i kommersiellt jämförbar nivå med när Sirius spelar en allsvensk 
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fotbollsmatch på Studenternas. Att föreningen lyckades undvika denna fullkomliga 

orimlighet får naturligtvis ses som en framgång, men accentuerar samtidigt 

föreningens utsatthet i och med att det endast finns en leverantör av simanläggningar i 

Uppsala. 

Styrelsen tillsatte under hösten 2019 en arbetsgrupp bestående av bl.a. 

verksamhetsansvarig och styrelsemedlemmar för att undersöka förutsättningarna för 

föreningen att tillskapa eller medverka till etableringen av en simanläggning där 

Upsala Simsällskap också är med och driver verksamheten. Gruppen rapporterade 

fortlöpande sitt arbete till huvudstyrelsen och gjorde bl.a. studiebesök hos andra 

simidrottsföreningar som har genomfört liknande processer. Gruppens arbete var (och 

är fortfarande) mycket fruktbart och kunskapsinhämtningen hög, vilket kommer att 

utgöra en grund för föreningens strategiska arbete i anläggningsfrågor framöver. Detta 

är inte minst viktigt ur perspektivet att föreningen just nu får allt fler duktiga och 

framgångsrika aktiva, vilket medför ett tilltagande behov av vattenyta. 

Under hösten gick föreningen med en anställd tränare kort, vilket innebar en stor 

belastning på ideella tränare och ledare. Rekryteringsprocessen för att anställa en ny 

tränare inleddes mot slutet av 2019. Styrelsen vill särskilt rikta ett stort tack för den 

lojalitet och det engagemang som synliggjordes genom alla de ideella ledare som 

bistod till att lösa denna tuffa situation på ett enastående sätt. 

Medlemsförteckning 2019 

Medlemsantal 

Ålder Kvinnor Män Totalt 

0-6 år 125 119 244 

7-12 år 331 307 638 

12-20 år 80 81 161 

21-40 år 27 17 44 

41- 142 136 278 

totalt 705 660 1365 

Vårt medlemsantal har sjunkit en aning men det är ingen oroväckande nedgång. Vi ser 

dock att vi behöver mer vatten för att kunna utveckla vår verksamhet utifrån vår vision 

”En förening för alla, från vaggan till graven”. 

Ledare i verksamheten 

Ålder Kvinnor Män Totalt 

0-20 år 44 11 55 

21-40 år 13 5 18 

41-60 år 18 9 27 

61- 3 0 3 

Totalt 78 25 103 

Vi är otroligt stolta över våra ledare som jobbar i verksamheten. De gör ett fantastiskt 

arbete.  
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Utmärkelser 2019 

Stiftelsen Emil Wistedts minnesfond – ej utdelat under 2019 

Morronbadarna, Bästa poängplockare Sum-Sim Flickor – Matilda Holmström 

Morronbadarna, Bästa poängplockare Sum-Sim Pojkar – Adi Ramovic 

Ekstedts Minne 1, Bästa Kamrat – Oskar Andersson 

Ekstedts Minne 2, Bästa Kvinnliga poäng SM – ingen kvalificerad till utmärkelsen 

Damklubbens Vandringspris, Bästa Manliga poäng SM- Mikael Söderberg 

Upplands Idrottens Vandringspris, Bästa poängplockare JSM – Mikael Söderberg 

US Veteranernas Vandringspris – Matilda Boman 

Hedersdiplom – ingen utdelning detta år 

Knattekommittén 

Knattekommittén består av ordförande: Birgitta Björk samt ledamöter: Ingegerd 

Andersson och Jenny Fjärstedt.  

Även i år har simskolan haft ett högt deltagarantal, vilket är mycket positivt både för 

simsällskapet samt den allmänna simkunnigheten. Under vårterminen 2019 hade vi 

559 barn fördelat på 53 grupper.  

I årets majsimskola deltog totalt 38 barn i 5 olika 

grupper, vilket var något färre än tidigare år. 

Majsimskolan var en intensivsimskola där barnen hade 

undervisning 3 gånger i veckan i tre veckor och fick träna 

sina färdigheter. 

Junisimskolan var också en intensivsimskola, 12 gånger 

på tre veckor. 47 barn deltog, fördelat på 5 grupper. 

Vi tror att det lite lägre deltagarantalet i våra 

intensivsimskolor bl a beror på en ny simskola i Fyrishov 

samt att Fyrishov har startat simskola i Gottsunda. Årets 

Sommardagläger pågick under 4 veckor, 2 veckor i juni 

och 2 veckor i augusti. Totalt 85 deltagare deltog, vilket var ca 20 barn fler än året 

innan och några barn medverkade till och med under fler än en lägervecka.   

 

I juni  månad hölls en avslutning för våra duktiga ledare. Istället för grillning blev det 

salladsbuffé och såklart tårt-skapar-tävling. Kvällen avslutades med Kubb. 

Inför starten av höstterminen deltog simskoleledarna i den gemensamma kick-offen 

tillsammans med Simkommittén. En gästföreläsare berättade om hur det är att jobba 

med barn och unga med NPF. KK hade även egna föreläsningar och genomgångar av 

viktig information inför starten. 
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Under höstterminen deltog 550 barn fördelat på 50 simskolegrupper. 

Till höstterminens grupper hade vi lite svårt att säkra upp med ledare då många är 

unga och inte kunde kombinera sin egen skola med att vara ledare i US. Vi lyckades till 

slut ändå bemanna grupperna då de kvarvarande ledarna tog fler grupper. 

Som terminsavslutning bjöds alla ledare in till julbord på Arenahotellet tillsammans 

med övriga sektioner. 

Under hösten deltog US i ett projekt kallat ”Simidrott för Alla” som Svensk Simidrott 

arrangerar. Projektet syftar till att öka mångfald inom simidrott. Ett antal ledare fick 

vara mentorer för 12 nya ledare under tiden de gick sin utbildning. Projektet utlöpte 

med mycket goda resultat där 9 av de nya ledarna nu fortsätter under våren som 

assisterande ledare i vår verksamhet. 

Under året har 5 ledare gått utbildning för simledare. Vi har även haft ett antal 

tillfällen för HLR-utbildning under året genom Upplands Idrottsförbund. 

En lördag under våren hade vi internutbildning i samverkan med en T2 grupp där 

ledarna fick studera dessa simmare under deras träning. 

Knattekommittén har under året deltagit i nätverksträffar för simskoleledare som 

Mellansvenska simförbundet anordnat. Det har varit flera träffar och vi ser fram emot  

fler för att dela erfarenheter med andra klubbar i regionen. 

Simkommittén 

Simkommittén, SK, är den del av föreningen som har ansvar för teknik-, och 

tävlingsgrupperna samt, Sprint, Masters och Open Water. 

Medlemmar i Simkommittén har under 2019 varit:  

Ordförande: Jonas Wahlström                        Chefstränare: Vitalik Gaponov 

Ledamot: Maria Norman, Anna Jakobsson, Anders Sundqvist, Maria Leijon, Patrik 

Leijon och Christer Söderberg 

Simkommittén (SK) har under 2019 haft 5 ordinarie möten med hela SK och 4 mer 

informella möten. 

Ekonomiskt sett har Simkommitténs verksamhet avvikit negativt från budget under 

2019, främst beroende på att intäkterna från deltagaravgifter avvikit från budget. 

Avseende de övriga betydande posterna i simkommitténs budget har resultatet legat 

helt i paritet med budgeten. Organisatoriskt har arbetet fokuserats på utveckling och 

drift av befintlig verksamhet. 

2019 tog US ännu ett steg i rätt riktning och klev upp en placering på klubblistan. 

Under året tog vi de första individuella internationella medaljerna på länge genom att 

Mikael Söderberg tog tre guld på Nordiska ungdomsmästerskapen. Han blev även 

uttagen och simmade NJM på hösten. 
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Att US har en fortsatt ung trupp visar sig på JSM/SM där vi inte har några egentliga 

juniorer eller seniorer som tävlar utan representeras av två ungdomssimmare. Mikael 

Söderberg, 16 år, bärgade medaljer både på långbana och kortbana och han tog sitt 

första junior-SM Guld på 1500 m frisim i 

Eskilstuna. Adi Ramovic är ett år yngre och 

gjorde även han fina resultat och tog 

poängplacering på junior-SM.   

US har  nu fler kvalificerade deltagare, än på 

länge, med på Svenska Ungdomsmästerskapen 

och att fler närmar sig medaljerna är roligt att 

se.  Under Sum-sim i Norrköping tog vi några 

färre medaljer än året innan men det berodde 

på att tävlingarna krockade med NUM. Adi Ramovic visade vägen genom att plocka 

hem alla  sju medaljerna.   

Att vi hade ett deltagande tjejlag på Sum-Sim och att fyra av de bästa åtta på 1500 m i 

äldsta klassen var från US visar att utveckling sker. Under kortbanemästerskapet var vi 

också fler deltagare än på länge och sommaren 2020 ser det ut som vi bli ännu fler 

deltagare under förutsättning att vi håller oss friska och kan träna ordentligt. 

Ser vi till vad som kommer underifrån så är det många simmare på gång. Att vi är 

överlägsna på Simiaden och även blev bästa förening på NUSS yngre, för andra året i 

rad, är goda tecken på bra återväxt.  

 

Mästerskapsmedaljer tagna under 2019 

Tävling Guld Silver Brons 

NUM, Herring, 50 m 3   

JSM/SM 50m, Malmö  1  

JSM/SM Eskilstuna 25m 1  1 

Sum-Sim Norrköping 50 m 6 1  

Sum-Sim Umeå 25 m 2 1 2 

 

JSM/SM 50 m, Malmö 

US kom 37:a i poängligan.   

Deltagare: Mikael Söderberg, Adi Ramovic : Tränare: Vitalik Gapanov, Christer 

Söderberg 
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JSM/SM M 25m, Eskilstuna 

US kom 29:a i poängligan och 21:a i medaljligan 

Deltagare: Mikael Söderberg, Adi Ramovic, 

Tränare: Vitalik Gaponov, Christer Söderberg 

Sum-Sim 50m, Norrköping 

US kom på 18:e plats i poängligan och 3:a i 

medaljligan. 

Deltagare: Oskar Andersson, Mikael Söderberg, Adi Ramovic, Lukas Höglund, Matilda 

Holmström, Amanda Viksten, Ludvig Glantz, Clara Frykberg, Danny Simaleza Tränare: 

Vitalik Gaponov, Christer Söderberg, Cecilia Loqvist, Jesper Olsson 

Sum-Sim 25 m, Umeå 

US kom på 11 plats i poängligan och 10:e i medaljligan 

Deltagare: Alma Bergqvist Hilma Wahlström, Sofia Wennerberg, Nike Söderström, 

Lukas Höglund, Oskar Andersson, Mikael Söderberg, Adi Ramovic, Ludvig Glantz, 

Adam Wahlgren, Filip Hallin, Gabriel Leijon, Rasmus Loklint Tränare: Vitalik 

Gaponov, Emma Svensson, Christer Söderberg  

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 2019 Höst 2019 

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 2019 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 
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elitsimmare så att vi återigen blir en av Sveriges 20 bästa klubbar. Att det senaste årens 

konsekventa arbete nu börjar visa resultat, detta ses bl annat på simiadentävlingarna 

och hösten 2019 nådde vi en toppnotering i antalet deltagare. 

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.  

 

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” Det 

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 2019. Vi jobbar 

för att alla dessa skall bli gröna under kommande år. 
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Masters och Öppet vatten 

Tf ordförande och kontaktperson: Jon Lundqvist. 

Under året har mastergruppen haft träning tre gånger i veckan i egen regi.  15-25 

simmare har deltagit i verksamheten. Åldersspannet har varit mellan 20 och 60 år på 

träningarna och på tävlingar upp till 74 år. Detta visar hur US lever upp till begreppet 

simma för livet som finns i svenska simförbundets simlinje genom att det finns 

möjlighet att simma oberoende ålder.  

Den stora tävlingen för året var Öppna Svenska Master mästerskapet i Eskilstuna 

som gick avväga den 22-24 mars.  
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För US del blev tävlingen en stor 
framgång, 134 poäng till klubben. 
Truppen på 13 simmare lyckades placera 
sig på plats 11 i klubbstriden bland de 70 
tal klubbar som deltog. Tack vare att 
Birgitta Björk (70 år) och Kent Eriksson 
(69 år) "combackande" kunde vi ha lag i 
240 års klassen vilket medförde dubbla 
lagkappslag i några grenar. Flera 
personliga rekord slogs och fina insatser 
gjordes. 

Individuellt lyckades Jon Lundqvist (45-
49år) vinna två masters SM, 200m IM på 
fredagen och sedan 400m Fritt på söndagen. Dessutom vann Lena Brunnberg (50-54 
år) 400m IM och Jan Mandahl (55-59 år) äntligen 200m Bröst. 

Utöver Master SM har US haft deltagare i en mängd olika tävlingar spridda över hela 

världen både i bassäng och öppet vatten. Några axplock är: 

På Masters VM i Gwangju Sydkorea deltog Lena Brunnberg i fem grenar och bästa 
placeringen blev en 6e plats på 200 fjärilsim. 

Master VM i Öppet vatten i Sydkorea i augusti där Lena Brunnberg hem en 11.e plats 

på 3000 m.  

Öppna Nordiska mästerskapen i Vanda Finland där Lena Brunnberg och Jan 

Mandahl simmade hem varsitt guld på 200 fjäril respektive 100 bröst. 

Masters SM i Öppet vatten, gick i Göteborg. Carina Andersson och Jan Mandahl tog 

varsitt silver.  

Jan Mandahl deltog också i Finska Öppna Masters Mästerskapen där han blev 

mästare i klassen 50 +  

I Vansbrosimningen var deltog US i de olika loppen hela veckan. Totalt deltog 23 

simmare. 

Sweden Open water Trophy är det antal deltävlingar där man räknas poäng från fem 

deltävlingar. Lena Brunnberg kom på en fjärdeplats i damklassen och jan Mandahl 

kom på samma plats i herrklassen.  
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Vattenpolo 

Under 2019 har vi haft 56 aktiva vattenpolomedlemmar. Vi har erbjudit vattenpolo för 

barn från 6 år till vuxna, där den äldsta är 50 år gammal. US har också lagt till 

vattenpolo som ett alternativ, på diplomen, till att 

fortsätta med vattensport efter att man avslutat 

simskolan. 

Året har varit turbulent på olika plan men ändå med 

framgångar för vår U-16 lag i serien. På allsvensk nivå 

har det varit svårare att hålla en stabil nivå på 

matcherna, men framtiden ser bra ut med många 

internationella studenter i laget.  

Vi fortsätter vårt samarbete med Järfälla och Neptun, som lånar ut våra spelare, så att 

vi kan erbjuda dem så mycket vattenpolo som möjligt. 

Våra yngsta barn har haft otroligt roligt och tränat på bra och visar upp mycket talang. 

Under sommaren har vi bland annat varit på SM i beachpolo och en turnering i 

Göteborg samt ett utbyte med Umeå under året som var mycket uppskattat av alla som 

var med. 

Utbildning i US 

Simlinjeassistent Gul: 4 personer 

Simlinjeassisten Blå: 16 personer 

Simlinjeinstruktör ( SI 13-17) 1 person 

HLR: 23 personer 

Grundutbildning för ledare: 14 

Grundutbildning simidrottsledare: 15 

En tränare har blivit licensierad, Junior/Senior och även deltagit på den WADC- 

konferensen i Lund. 

En tränare har också varit på en licenskurs kring kost under två dagar. 

Tävlings,-och supportkommittén 

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

Rydåker med ansvar för respektive verksamhet, shop, trivsel och tävling. 

Ett tiotal personer har tagit extra ansvar med med uppgifterna som ligger under fika 

och försäljning, men av dessa är endast tre personer kvar vilket betyder att det är av 

vikt att få fler engagerade i supportdelen.  
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Kommittén har inte haft några protokollförda möten under året, utan haft mail- och 
telefonkontakt inför tävlingar och evenemang. 
 

När det gäller tävlingsdelen så har vi till uppgift att planera och arrangera egna 

tävlingar, interna och inbjudningstävlingar samt 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. Under året har Cecilia Loqvist hållit två 

funktionärsutbildningar, den 2 mars och 31 augusti, med totalt 14 deltagare, varav 11 har 

fullgjort sin praktik för att få behörighet som tävlingsfunktionärer. I februari deltog 8 

personer i en utbildning i Sandviken för det nyutvecklade tidtagningssystemet 

Wingrodan2. Tyvärr har vi inte lyckats få några funktionärer att genomgå utbildning 

till Distriktsfunktionär under året, vilket äventyrar våra framtida tävlingar. Här måste 

vi hitta vägar för att attrahera fler att förkovra sig så att vi kan besätta de högsta 

funktionärsposterna och sekretariatet. Vi har tappat över 20 funktionärer, varav 4 

distriktfunktionärer, vilket ytterligare försvårar bemanningen av tävlingarna. 

Tävlingsåret genomfördes med ett antal återkommande tävlingar som står på vårt 

program samt Höstsimiaden i samarbete med Mellansvenska Simförbundet.  

Vi genomförde Poängsim 3 den 3 mars och Poängsim 4 den 28 april. 10–12 maj höll vi 

vår egen stortävling Jöns Svanbergsimmet 50m där vi hade lagt till ett tävlingspass på 

fredagskvällen med enbart långlopp. Tävlingen genomfördes på 8 banor under 

fredagspasset och 10 banor övriga pass. Det här gjorde att vi inte behövde göra några 

heatbegränsningar vilket var glädjande då vi hade 2.780 starter, varav 1.830 utifrån. 

Även i år hyrde vi in en stor resultattavla, samt hade superlivesändning med personal 

från IC-Control. Jöns 50 m är den enda av våra tävlingar som går med överskott och 

kan på så sätt finansiera våra andra tävlingar.   

Höstens tävlingar inleddes med Arena-Open den 8 september, där den nedåtgående 

trenden med starter från andra klubbar fortsatte, nu endast med 65 starter. Beslut har 

tagits att inte arrangera tävlingen 2020.  Den 13 oktober hade vi säsongens första 

Poängsim och 19-20 oktober arrangerades Jöns Svanberg 25 m där de tävlande fick 

priser för högsta uppnådda FINA-poäng per åldersklass för de 5 bästa grenarna. Här 

hade vi glädjande nog c:a 150 fler starter från utomstående klubbar än året innan. Vårt 

andra Poängsim genomfördes 24 november och Höstsimiaden den 30e. 

Tävlingsledaren, från Mellansvenska Simförbundet, för Simiaden var mycket nöjd med 

genomförandet av tävlingen och samtliga inblandade funktionärer kan ta åt sig äran 

för det. Tävlingen resulterade också i ett litet överskott, lite beroende på att 

Mellansvenska Simförbundet har höjt ersättningen i år för att arrangera tävlingen. KM 

hölls den 15 december, som vanligt i samband med Luciafirandet och 

höstavslutningen. Segrade på 50m fritt gjorde Linnea Bergqvist respektive Lars-Ove 

Jansson, född 1969, och för sammanlagda FINA-poäng på 50 och 400 fritt Matilda 

Lantz respektive Lukas Höglund. 

Under några tävlingar har vi haft problem med att tidtagningssystemet plötsligt har 

stannat och av den anledningen tog vi in hjälp från IC-Control, som har utvecklat 
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systemet, till Höstsimiaden. Lyckligtvis inträffade inga incidenter då och vi får hoppas 

att det fortsätter så. Ekonomiskt blev utfallet i stor sett som budgeterat.  

US Försäljning/support stöttar verksamheten genom att bl.a. arrangera klädförsäljning 

vid simtävlingarna och stödja funktionärer vid själva tävlingarna, något som drar in 

viktiga inkomster och möjliggör 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 2019 

har vi deltagit vid 13 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 mycket i försäljning mot 2017. Under 2019 

ökade klädförsäljningen 10 000 mot 2018. Genom klädförsäljning har klubben fått in 

drygt 103 000 kr. Vi märker tyvärr att försäljningen under Poängsim som tidigare varit 

den viktigaste försäljningskanalen för profilkläder börjar tappa i.o.m. att 

Poängsimmens omfattning (färre simmare – kortare tävlingar) minskat högst betydligt. 

Vi behöver under 2020 ta ytterligare nya grepp kring försäljning av kläder och på så 

sätt ta igen de förlorade försäljningsnivåerna. 

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 2019 gjordes ingen insats för att få 

nya föräldrar till denna verksamhet och det märks då leden med föräldrar som ställer 

upp har glesnat högst betydligt. 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. Samverkan med 

funktionärsverksamheten har fortsatt och fungerar bättre och bättre, t.ex. är risken för 

”intern konkurrens” mindre. Till sommaren var det ett stort svinn ur 

kommittégruppen då en stor del av föräldrarna slutade då deras barn inte längre 

simmade för US eller att de inte hade tid längre. Vi har under hösten fått in några få 

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. Vi är nu i behov av fler medlemmar i kommittén och alla är varmt välkomna. 

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

 

Föräldrarådet 

Ordförande: Andreas Hallin.  

Föräldrarådet är en grupp där föräldrar, verksamhetschefen alt ordförande i SK träffas 

tillsammans med en representant från styrelsen. Här diskuteras eller framförs frågor 

som gäller tävlingsverksamheten, samt sker uppdateringar om verksamheten. Då det 
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är färre frågor som funnits behov att tas upp har gruppen också haft färre möten under 

2019. Under året har vi haft tre möten. 

Trivselkommittén 

Medlemmar i US trivselkommitté har under 2019 varit: Birgitta Björk och Ingegerd 

Andersson 

Trivselkommittén har under 2019 haft två (2) styrelsemöten samt 3 arbetsmöten. 

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

2019 arrangerat men även 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 2019 

Vårplasket är ett samarbetet mellan Simkommittén och Trivselkommittén. 2019 

ändrade man lagkappen till 4 x 50 m vilket var mycket uppskattat inslag.  Därefter 

delades mästarpokalerna ut. De som ännu inte klarat mästarpokalerna får, utifrån 

resultat, mindre pokaler, medalj eller sjöhäst. 

 

Promotion 2019   

Söndagen den 25 aug. genomförde US sin 223:a promotion i Fyrishov. Årets promotor 

Maria Patel , ordförande för idrotts- och fritidsnämnden i Uppsala.  

Vid promotionen 1969 var det 27 flickor 13 pojkar och som promoverades för 

bronsmagistern. Vi hittade efter mycket sökande, ett antal som blev inbjudna som 

jubelmagistrar. Av dessa var det två damer 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 50 tal märkestagare deltog ett 15 tal i promotionen. De promoverades med ek 

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

Lucia på Fyris Park 

Som tradition uppvaktar US Lucia Fyris Park när Torsdagsdansarna har årets sista 

dans. 12 december 2019 blev det dags för US lucia,  Linnéa Bergqvist,  med tärnor och 

tomtar att komma med sitt framträdande för att sprider en julstämning.                                     

De 507 personer som kommit till Fyris Park för att dansa i några timmar, fick ljuvlig 

sång till kaffet. I luciatåget deltog 18 simmare som tärnor, stjärngossar och tomtar, 

vilket var mycket uppskattat av danspubliken. 
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Lucia Fyrishov  

Söndagen den 15 dec. 2019 var det så dags för US 

traditionella KM och Luciafirandet i Fyrishov. 

Årets lucia var Linnéa Bergqvist, en av US unga 

duktiga simmare. 68 simmare var med i 

luciatåget som tärnor, tomtar, och stjärngossar 

vilket var ett rekord i antalet deltagare.   

Lucia kröntes av US ordförande Andreas 

Widmark Kembler med en halskedja och en US-

berlock. 

Därefter avgjordes KM 50 m 2019. Segrare på damsidan blev Linnea Bergqvist. I 

herrklassen blev segraren en ”gammal mästare” med fem SM segrar på 50 fritt och en 

fjärdeplacering i VW 1991, Lars-Ove Jansson. Därefter följde lagkapper för 

teknikgrupperna inom US. De visade prov på alla fyra simsätten.  

Luciafirandet avslutades med skämthopparna, alltid lika hissnande att se. 

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

i år klädde US luciakrona.   

 

Morronbadarna 

Morronbadarnas styrelse har under 2019 bestått av ordförande Barbro Lindahl och fem 

ledamöter; Ingegerd Andersson, Kristina Eriksson, Karin Lundmark, Rose-Marie 

Lundgren och Ylva Nilsson. 

Styrelsen har haft tio protokollförda sammanträden och verksamheten har i huvudsak 

utgjorts av medlemsmöten. Vi har även haft en kurs i fallteknik i samarbete med 

Uppsala Judoklubb.   

Under våren hade vi fyra intressanta föredrag. US verksamhetschef Cecilia Loqvist 

inledde i januari och redogjorde för US verksamhet i allmänhet och den långsiktiga 

strategin i synnerhet. På årsmötet i mars delades Sum Simpriset ut till Adi Ramovic. 

Ordförande i Äldrenämnden Caroline Hoffstedt och ordförande i Idrotts- och 

fritidsnämnden Maria Patel berättade om vad som pågår i kommunen med avseende 

på idrott och fritid för kommunens invånare. Kjell Söderberg kom på vårt marsmöte 

och berättade om boken: Stölden av Silverbibeln, den ena av hans två böcker om 

kriminalitet i Uppsala. I april fick vi en grundlig genomgång av de byggplaner som 

finns för Fyrishov. Claes Eneskär och Vladimir Berglund gav oss den informationen och 

under hösten fick vi en uppföljning av Liisa Hundertmark Eriksson och Claes Eneskär.  
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Vi avslutade vårens verksamhet med en bangolftävling på Kap en blåsig dag i maj. 

Höstens verksamhet inleddes som brukligt är med 

simning i Fyrisån, Kärringarna mot 

strömmen/Strömkarlarna och vid det tillfället kunde alla 

simmande avlägga Vattenprovet för öppet vatten. I 

september kom Jonas Sandström från Folkrörelsearkivet 

och gav oss historiska perspektiv på badliv i Fyrisån. Vår 

närhet till Tunakolonin väckte vårt intresse för dess 

betydelse för Uppsala och Tone Tingsgård gav oss 

information om koloniernas betydelse för dem som bor i 

tätorter. 

En intressant upplevelse var när vi fick en rundvandring i Fyrishovs undercentral. 

Christer Pallin och Jenny Hermansson guidade oss i underjorden. 

Som avslutning på hösten och på verksamhetsåret åt vi jullunch på årets sista 

medlemsmöte. 

Uppslutningen har varit god, ca 25% av våra medlemmar har deltagit i våra 

medlemsmöten. 

 

Torsdagsdansarna 

Under de senaste 20 åren har Torsdagsdansarna (en sektion i Upsala Simsällskap) 

arrangerat motionsdans i Fyris Park 32 – 34 torsdagar varje år.  

Dans som är friskvård för både kropp och själ vilket ofta lyfts fram av läkar-

vetenskapen. Detta kan vi själva se då vår äldsta nu dansande gäst är 98 år och har 

varit trogen gäst under alla år. Varje torsdag under vår och höst kommer det mellan 

400 - 450 dansgäster och motionerar och kramas hos oss under fyra timmar på 

eftermiddagen.. Vi tycker själva att vi gör en stor social insats som hjälper kommunens 

och regionens invånare att hålla sig friska och krya. 

 

Året 2019 blev återigen ett riktigt bra år för oss, med över sju hundra medlemmar och 

fyrahundrafemtio personer i snitt per torsdag. 

Ekonomin är god så vi ger till moderföreningen varje termin ett ganska stort ekonomiskt 

bidrag som i år kompletteras med gåvor till Hjärnfonden på vårterminen och UAS 

Onkologiklinikens forskningsfond på höstterminen. 

Tråkigt nog så har vi fått en ganska kraftig hyreshöjning för 2020. Men vi kämpar på så 

länge det går bra att få ihop medel till US-ungdomarna och hoppas att nya decenniet för 

lycka med sig. 

Styrelsen för dessa kämpar har under året bestått av:               
Ordf. Lars Ramström  Ledamot      Dan Andersen       
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Sekr. Ulf Lundberg  Suppleant 1  Bo Björk               
Kassör Bo Andersson  Vice kassör   Bo Anjou                                      
Suppleant 2      Bengt-Olov Eriksson 

Vi har endast haft två sammanträden under 2019, för vi jobbar på av bara farten i invanda 

rutiner och god stämning utan toppstyrning. 

Vårterminen avslutades den 26/5 med en uppskattad resa till Tallinn och höstterminens 

avslutades 13/12 som sig bör med traditionsenlig lunch i Borgerskapetshus. 

Återigen ett varmt tack till främst de simmarföräldrar som hjälper oss att städa och återställa 

lokalerna efter våra Torsdagsdanser. 
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RESULTATRÄKNING 

          

Resultaträkning Not 2019 2018   

          

Föreningens Intäkter         

Nettoomsättning 1 6 554 241 6 627 007   

Offentligrättsliga bidrag 2 770 572 713 965   

Gåvor/stipendier/övriga bidrag 3 155 644 112 688   

Medlemsavgifter   154 747 156 720   

Övriga föreningsintäkter   362 500 386 966   

Summa intäkter   7 997 704 7 997 346   

          

Föeningens Kostnader         

Föreningskostnader 4 3 068 786 2 962 295   

Övriga externa kostnader   1 437 107 1 429 784   

Personalkostnader   3 120 445 3 359 676   

Avskrivningar av materiella och 

immateriella anläggningstillgångar   81 555 62 027   

Övriga kostnader   0 0   

Summa kostnader   7 707 893 7 813 782   

          

Verksamhetens resultat   289 811 183 564   

          

Resultat från övriga värdepapper   0 0   

Ränteintäkter och liknande poster   0 0   

Räntekostnader och liknande poster   0 -2197   

    0 -2 197   

          

Resultat efter finansiella poster   289 811 181 367   

          

Bokslutsdispositioner   0 0   

          

Årets resultat före fördelning   289 811 181 367   

          

Årets resultat enligt resultaträkningen   289 811 181 367   

Utnyttjande av ändamålsbestämda  medel   62 027 62027   

Avsättning till ändamålsbestämda medel   -300 000 -200 000   

          

Kvarstående belopp för året/balanserat kapital 51 838 43 394   
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BALANSRÄKNING 

  Not 2019 2018 

TILLGÅNGAR       

Anläggningstillgångar       

Materiella anläggningstillgångar       

Inventarier   140 138 124 055 

Finansiella anläggningstillgångar       

Andra långfristiga värdepappersinnehav 5 2 326 964 2 326 964 

Summa   2 467 102 2 451 019 

        

Summa anläggningstillgångar   2 467 102 2 451 019 

        

Omsättningstillgångar       

Varulager m.m.       

Varulager   73 856 78 750 

    73856 78750 

Kortfristiga fordringar       

Kundfordringar   55 418 27 849 

Övriga fordringar   35 170 22 061 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 55 581 90 397 

    146 169 140 307 

        

Kassa och bank   2 775 712 2 091 782 

        

Summa omsättningstillgångar   2 995 737 2 310 839 

        

SUMMA TILLGÅNGAR   5 462 839 4 761 858 

        

EGET KAPITAL OCH SKULDER       

    2019 2018 

Eget kapital       

Balanserat kapital 7     

Årets resultat   886 032 842 638 

Fonder   51 838 43 394 

Summa Eget kapital   2 685 123 2 447 150 

    3 622 993 3 333 182 

Kortfristiga skulder       

Leverantörsskulder       

Övriga kortfristiga skulder       

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   403 312 139 628 

Summa Kortfristiga skulder   139 338 159 328 

  8 1 297 196 1 129 720 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   1 839 846 1 428 676 
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Tilläggsuppgifter 

Not 1 Nettoomsättning         

          

Nettoomsättningen fördelar sig enligt följande:         

Idrottsverksamhetens intäkter 5 913 091   6 042 510   

Sponsring, reklam, annonser  67 161   36 902   

Lotterier, bingo och försäljningsintäkter 573 989   547 595   

Summa 6 554 241   6 627 007   

          

Not 2 Offentligrättsliga bidrag         

          

Kommun 461 256   408 914   

Stat  309 316   305 051   

Övriga bidrag  0   0   

Summa  770 572   713 965   

          

Not 3 Gåvor och övriga bidrag         

Bidrag 155 644   112 688   

Summa 155 644   112 688   

          

Not 4 Upplysning om föreningskostnader         

Idrottsverksamhetens kostnader  3 018 786   2 908 926   

Sponsor/reklamkostnader  0   0   

Lotteri/bingokostnader och 

försäljningskostnader 50 000   53 369   

Summa 3 068 786   2 962 295   

          

          

Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav       

          

Ingående bokfört värde 2 326 964   724 289   

Omklassificering 0   300 000   

Förvärv 0   1 302 675   

Försäljningar 0   0   

Utgående bokfört värde 2 326 964   2 326 964   

          

          

Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter       

          

Förutbetalda hyror 36 353   35 777   

Upplupna ränteintäkter 0   0   

Övriga poster 19 228   54 620   

Summa 55 581   90 397   

          

Not 7 Förändring av eget kapital          
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Balanserat 

kapital   Ändamålsbestämt 

Totalt eget 

kapital 

Ingående balans 886 032   2 447 150 3 333 182 

Utnyttjande av ändamålsbestämda medel     -62 027 -62 027 

Reservering av ändamålsbestämda medel     300 000 300 000 

Årets resultat 51 838     51 838 

Utgående balans 937 870   2 685 123 3 622 993 

          

          

          

          

          

Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter       

          

Övriga upplupna kostnader 107 649   48 510   

Upplupna semesterlöner 150 469   91 425   

Upplupna sociala avgifter 47 277   28 726   

Förutbetalda deltagaravgifter 991 800   961 058   

Summa 1 297 195   1 129 719   
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WIKLANDS Revisionsbyrå 

  

REVISIONSBERÄTTELSE 

 

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. 
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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. 

 

Rapport om andra krav enligt lagar och andraförfattningar samt 

stadgar 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av 

styrelsens förvaltning för räkenskapsåret 2019 

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 räkenskapsåret. 

Uppsala den 2020-03-11      Wiklands Revisionsbyrå AB 

    Revisor                                                                                                                                   
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US Verksamhetsplan 2020 

Vi fortsätter under 202o att fokusera på samma inriktningsområden som tidigare men 

gör vissa tillägg och förtydliganden i planen. 

Struktur 

Vi fortsätter arbeta med struktur för att utveckla föreningen. Under 2020 kommer vi 

att anställa en ny tränare för tävlingsverksamheten och på det sättet skapa en tryggare 

plattform. Vår ambition är att kunna anställa en simskoleansvarig men detta hänger på 

om våra förutsättningar förbättras i undervisningsbassängen, där kostnaderna för 

bassänghyra är alldeles för hög. Mer om detta under ekonomi. 

Under året kommer vi fortsätta arbetet med att förtydliga ansvarsfördelningen mellan 

föreningens olika delar, utifrån den kartläggning som gjordes under 2019. 

Vi behöver också få fler att utbilda sig till funktionärer och att dessa sen vill utbilda sig 

vidare till distriktsfunktionärer då vi har alldeles för få i föreningen. Att 

supportgruppen också har ett underskott på engagerade är något som också behöver 

justeras. Denna grupp har många uppgifter och då det finns en vilja att utveckla 

shopen med varor och även fasta öppettider så behövs fler knytas till gruppen. 

Att vi försöker knyta ihop våra två simidrotter mer är även något som vi vill göra. 

Kommunikation/dialog 

Vi jobbar vidare med intern och extern kommunikation. Vi har som mål att hemsidan 

ska bli ”klar” under året. 

En fortsatt konstruktiv dialog med kommunen och Fyrishov är mycket viktig för 

utvecklingen av föreningen. Att vi får samma eller liknande förutsättningar att bedriva 

verksamhet i kommunen är avhängt för om vi ska kunna följa RF:s strategi att gå från 

triangel till rektangel, något som US gärna vill vara med och göra.  

Hela simidrottare 

I år vill vi att fokus ska ligga på att förstå sambanden mellan träning, kost, vila och 

prestation tillsammans med vikten av att sätta både långsiktiga och kortsiktiga mål. 

Inte bara för simmare utan även för föräldrarna så att de kan stötta sina idrottande 

barn och ungdomar. 

Vi vill också jobba mer med landträningen som är en viktig del i en simidrottares 

träning. 

 

Ekonomi 

Vi fortsätter vårt arbete med att påverka kommunen i frågan om att skapa samma eller 

liknande ekonomiska förutsättningar för föreningen som för andra föreningar i 

Uppsala. Att markeringsavgift ska införas för föreningar i undervisningsbassängen är 
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en självklarhet samt att innehållet i markeringsavgiften i stora bassängen måste ses 

över. Vi tänker utveckla föreningens arbete med att få in fler sponsorer och upprätta 

ett sponsorprogram som både skapar mervärde och samtidigt hanterar de begränsade 

villkor som gäller med verksamhet i Fyrishov. 

 

Anläggning 

Vattenbrist råder i kommunen och vi kommer att fokusera på två delar. Den första att 

vara den ledande samtalspartnern i ombyggnaden/tillbyggnaden av Fyrishov då vi vill 

säkra upp att våra verksamheter inte blir lidande samt att maximera utrymmena för 

verksamheterna. Det andra är att visa att när kommunen bygger ett nytt bad, som inte 

är kopplat till Fyrishov, är vi mer än villiga att driva verksamheten i badet för att 

maximera utnyttjandet av vattnet för alla innevånare i Uppsala, ett funktionsbad för 

alla.  

Övrigt 

Vi är tacksamma för vår fina förening, medlemmar, simidrottare, ideella ledare och 

engagerade och anställda.  

 

 

 

 


