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Föredragningslista Årsmöte 
1. Mötets öppnande. 
2. Parentation. 
3. Utdelning av utmärkelser. 
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 

mötes-protokollet. 
7. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
8. Fastställande av föredragningslista. 

Ekonomi och verksamhet 

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. 

Personval 

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. Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. (Observera att i detta val 

får inte styrelsens ledamöter delta.) 
e. Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till 

ordförande. 
16. Val av två ledamöter till Sällskapets fondförvaltnings styrelse. 

 
17. Övriga frågor anmälda av styrelsen. 
18. Mötets avslutande 
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Utvärdering verksamhetsplan 2020 

2020 har varit ett år där anpassning varit ett ledord. Fokus har legat på att anpassa 

verksamheten utifrån att förutsättningarna konstant förändrats.  

Struktur 

Att anställa tränare visade sig vara svårare än väntat. Uppsala har inga nära föreningar 

så ska man jobba hos US behöver man flytta till Uppsala. Provanställning skedde dock 

i mitten av oktober. Vi har som tur var fantastiska ideella tränare med stor kompetens 

som håller verksamheten igång. 

Vi har fortsatt arbetat med ansvarsfördelning. Ett förtydligande har gjorts i ett 

konstituerande protokoll som ska vägleda styrelse, verksamhetschef och kassör. Vi har 

också sagt upp avtalet med Arena för att få till ett närmare samarbete med Simbutiken 

i Fyrishov. Med detta blir tillgängligheten bättre för våra medlemmar till vår 

klubbprofil. Kontraktet är under förhandling och vi hoppas att det ska bli klart. Det 

har också lett till att shopen inte länge ligger på supportgruppen. 

Målet att utbilda många funktionärer gick i stöpet. Inga utbildningar har kunnat ske 

under 2020 p g a pandemin. Förbundet har inte utvecklat den webbutbildning som vi 

gärna sett fanns för att underlätta för föreningen. Då de flesta tävlingarna blivit 

inställda har tävlingskommittén genomfört mikrotävlingar och Poängsim när det har 

gått och vi har klarat dessa med de funktionärer vi har, men bristen börjar definitivt 

göra sig påmind. 

Kommunikation och dialog 

Vi jobbar vidare på hemsidan men arbetet går långsamt. 

En kontinuerlig dialog med kommun och Fyrishov börjar ge resultat även om det 

fortfarande är frågor som behöver lösas. Tillgång på vatten, markeringarnas antal, 

innehåll och kostnad. Förståelsen att vi inte kan jobba mot idrott för alla hela livet om 

vatten inte finns tillgängligt börjar sjunka in. 

Hela simidrottare 

Den plan vi hade för 2020 kunde inte följas. Tränarna har dock haft flera digitala träffar 

med simmarna. Fokus har varit på att stimulera på träningarna, ge möjlighet till att 

tävla på mikrotävlingar och i slutet av året, sett till så att vi kunnat ha träning 

utomhus, när badet stängde. För att kunna variera landträningen har vi också 

införskaffat mer landträningsredskap. 

Vattenpolon har en väldigt stor rörlighet med aktiva och har tyvärr tappat viktig 

tränare men vi hoppas att vi under 2021 kan göra kommittén mer stabil. 

Ekonomi 

Påverkansarbetet har varit ihållande under 2020. Att vi ska ha samma eller liknande 

förutsättningar som andra föreningar i kommunen är en självklarhet. Vi har också 
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deltagit i en undersökning som kommunen gjorde för att få kunskap om vår 

ekonomiska situation och vår verksamhet. 

P g a den situation som uppstått med att vi bland annat inte kunnat få några 

ekonomiska tillskott från Torsdagsdansarna har styrelsen inlett ett arbete för 

långsiktigt se till så vi får in mer medel till verksamheten, utan att höja avgifterna.  

 

Anläggning 

Hallgruppen har jobbat under året och fram till andra vågen av pandemin gjordes 

mycket. Ett mycket lyckat fysiskt möte med politiker, tjänstemän och representanter 

från RF-SISU Uppland genomfördes och vi ser att politikerna har en samsyn och 

förståelse. Vi presenterade våra framtidsvisioner kring en funktionshall i Uppsala. 

Mötet var uppskattat och vi tackar de som hjälpte oss att få fram ett mycket snyggt 

material. Mötet föregicks också av undersökningar och studieresa. Målet var att visa 

hur vi ligger till i Uppsala med vatten för förening samt att påvisa att bad inte behöver 

bli så dyrt att bygga om man gör det på rätt sätt. Låter man sen förening driva 

verksamheten så kan man mer effekt för innevånare och föreningsmedlemmar. 

US Verksamhet 2020 

Styrelsen 2020 

Ordförande:   Andreas Widmark Kembler 

Vice Ordförande: Ylva Stadell 

Sekreterare:  Anna Wetterbom 

Ledamot:  Anna Holmström 

Ledamot:   Leif Glantz 

Ledamot:   Lisa Wiksten 

Kassör/Suppleant:  Bo Andersson 

Suppleant:   Charlotta Marhold 

Styrelsen har haft XX möten under året 
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Anställda 2020 

Cecilia Loqvist  Verksamhetschef 

Vitalik Gaponov Huvudtränare 

Alexander Willkos Tränare t o m 2020-02 

Ola Andersson  Tränare fr o m 2020-10-15 

 

US Representation 2020 

Under 2o2o har mycket blivit inställt. US har varit representerade enligt följande: 

Svensk Simidrotts årsmöte: Cecilia Loqvist, Bo Andersson 

Mellansvenska Simförbundets årsmöte: Cecilia Loqvist, Bo Andersson 

Bingoalliansens årsmöte: Bo Andersson 

Svensk Elitsimning Årsmöte: Cecilia Loqvist 

Folkrörelsearkivets årsmöte, inställt 

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

Elitidrott Uppsala.  

 

Styrelsen har ordet 

 
Verksamhetsåret 2020 var ett ytterst speciellt år för Upsala Simsällskap, likväl som för 
hela det globala samhället. Den pandemi som rasade under året, och rasar alltjämt i 
skrivande stund, skapade nya förutsättningar och ställde nya krav i föreningens 
samtliga delar. Styrelsens arbete blev därför till stor del inriktat på att hantera 
nationella restriktioner och myndigheters rekommendationer för att kunna erbjuda en 
säker och ansvarstagande verksamhet. Glädjande nog tillhör Upsala Simsällskap en av 
de föreningar som genom ett aktivt förebyggande arbete har kunnat hålla de 
grundläggande verksamheterna igång under lejonparten av 2020. 
 
Som en direkt följd av de nationella restriktionerna med anledning av den rådande 
pandemin omöjliggjordes mycket av den normala tävlingsverksamheten. Samtidigt har 
Upsala Simsällskap än en gång visat sin styrka och erfarenhet genom att i stor 
utsträckning ersätta traditionella tävlingsformer med nya ”corona-anpassade” tävlingar 
på hemmaplan. Naturligtvis inte lika spännande som att åka iväg för en två-dagars 
tävling live mot andra klubbar, men likväl oerhört uppskattade avbrott från en 
träningslunk som annars skulle ha blivit alltför monoton. 
 
Att vår förening mot bakgrund av dessa omständigheter faktiskt har ökat i 
medlemsantal beror främst på alla våra ledare, ideella och utövare som i alla våra 
förgreningar har utfört ett arbete som vida överstiger vad någon skulle ha kunnat 
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förvänta sig. Styrelsen vill därför än en gång rikta ett innerligt och varmt tack till alla er 
som på olika sätt har bidragit, och fortsätter att bidra, till att gemensamt skapa Upsala 
Simsällskap. Under 2020 har det arbete som ni alla utför dessutom betytt mycket mer 
för folkhälsan än någonsin tidigare. 
 
Under de senaste åren har styrelsen bedrivit ett omfattande påverkansarbete gentemot 
Uppsala kommun och Fyrishov AB som sammanfattningsvis har haft som målsättning 
att vi i Upsala Simsällskap ska få samma eller åtminstone liknande förutsättningar för 
att utföra våra verksamheter som övriga idrottsföreningar i Uppsala. Styrelsen har 
erfarit vissa framgångar i detta arbete, men de grundläggande hyresvillkoren för 
huvuddelen av simskoleverksamheten har likväl varit oförändrade och därmed varit 
likställda med marknadspriser. Detta har utgjort den enskilt största ekonomiska 
utmaningen för föreningen, eftersom att vi pga. av övriga villkor inte heller har kunnat 
påverka våra omkostnader för bassänghyran. Styrelsen har därför fortsatt att prioritera 
denna fråga och det långvariga påverkansarbetet. Glädjande nog fick styrelsen i januari 
2021 till slut beskedet att Upsala Simsällskaps samtliga grundläggande verksamheter 
fortsättningsvis kommer att ingå i hyresmodellen med markeringsavgifter.  
 
Detta innebär att vår förening nu har fått liknande förutsättningar att utöva våra 
verksamheter som övriga idrottsföreningar i Uppsala. Även om detta innebär avsevärt 
förbättrade ekonomiska förutsättningar för Upsala Simsällskap framöver uppmanar 
styrelsen för verksamhetsåret till att påverkansarbetet i detta avseende fortsätter, 
eftersom att det fortfarande är mycket som skiljer mellan de förutsättningar som vi ges 
i jämförelse med t.ex. många hallidrotter. 
 
Styrelsen har sammanträtt i ordinarie styrelsemöten och har därutöver arbetat i olika 
konstellationer för att förbereda och hantera ärenden mellan ordinarie möte. Vid 
styrelsens ordinarie möten har representanter från respektive kommitté samt 
föreningens verksamhetsansvarige närvarat utan rösträtt. Styrelsens ledamöter har 
bedrivit ett ideellt arbete och inga styrelsearvoden eller andra ersättningar har utgått 
för uppdragen. 

Medlemsförteckning 2020 

 

Ålder kvinnor 

Ständiga 

 kvinnor 
Summa  

Kvinnor män 

Ständiga 

 män 
Summa 

 män 

Totalt antal 

medlemmar 2020 

0 - 6 år 143   143 153   153 296 

7 - 12 år 315 1 316 275  275 591 

13 - 20 år 157 3 160 141 1 142 302 

21 - 40 år 27 2 29 27 1 28 57 

41 o äldre 57 76 133 59 82 141 274 

 Totalt     781      739  1520 
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Trots pandemi har vi ökat antalet medlemmar i föreningen gentemot förra året med 

drygt 100 medlemmar. Vi har dock fortfarande trångt i bassängen och behöver mer 

vatten för att kunna starta upp de grupper vi ser akut behov för. 

Ledare i verksamheten 

Upsala Simsällskap har en övervikt av kvinnliga ledare i sin verksamhet. Vi skulle 

gärna se fler män i vår simskoleverksamhet. Det är viktigt med förebilder för alla. I 

teknik-, och träningsverksamheten är vi mer mixade om än även här fler kvinnor än 

män. 

 

Utmärkelser 

Stiftelsen Emil Wistedts minnesfond: Mikael Söderberg och Adi Ramovic 

Morronbadarna, Bästa poängplockare Sum-Sim flickor: Mästerskap ej genomfört 

Morronbadarna, Bästa poängplockare Sum-Sim Pojkar: Mästerskap ej genomfört 

Ekstedts Minne 1, Bästa kamrat: Tomas Jansson 

Ekstedts Minne 2, Bästa Kvinnliga poäng SM: Mästerskap ej genomfört 

Damklubbens vandringspris, Bästa Manliga poäng SM: Mästerskap ej genomfört 

Upplandsidrottens Vandringspris, Bästa poängplockare JSM: Mästerskap ej genomfört 

US Veteranernas vandringspris: Jon Lundqvist 

Hedersdiplom, delades ej ut i år.  

 

       

Ålder kvinnor 

Ständiga 

 kvinnor 
Summa 

Kvinnor män 

Ständiga 

 män 
Summa 

 män 

Totalt antal 

ledare 2020 

 0 - 20 år 26 0 26 7 1 8 34 

21 - 40 år 18 0 18 14 0 14 32 

41 - 60 år 16 3 19 8 2 10 29 

61 -  0 2 2 0 0 0 2 

Totalt 60 5 65 29 3 32 97 
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VERKSAMHETEN 2020 

 

Knattekommittén 

Knattekommittén har letts av Ingegerd Andersson, Birgitta Björk och Jennie Fjärstedt. 

Trots ett annorlunda år med en pågående pandemi, så har simskolan haft ett gott 

deltagande under höst-, och vårtermin. Det var lite mer frånvaro, under främst  

vårterminen, eftersom det under hela året funnits restriktioner kring att hålla sig 

hemma vid minsta sjukdomssymptom.  

Under vårterminen hade vi 536 deltagare fördelat på 50 grupper.  

I majsimskolan, som ägde rum under 3 veckor i maj deltog 20 barn. 3 gånger i veckan 

fick barnen öva på sina svagheter på den nivå som var lämplig för just dem. Vi hade 6 

grupper motsvarande de vi brukar ha under höst- och vårterminen. Under juni hade vi 

junisimskolan där 35 deltagare kom och simmade 4 gånger i veckan under 3 veckor 

med samma upplägg som under maj. Det minskade deltagarantalet i intensivsimskolan 

kan troligen helt härledas till osäkerheten i pandemiläget. 

Årets Sommardagläger delades upp på fyra veckor, två i juni samt två vecka i augusti 

med totalt 77 deltagare. Våra ledare gjorde ett mycket bra jobb kring att följa de 

rådande restriktioner och råd som gällde samtidigt som barnen hade precis lika roligt 

som vanligt. 

Under höstterminen deltog 538 barn fördelat på 47 grupper. 

Tyvärr kunde vi inte ha någon ledaravslutning under våren, eftersom restriktioner inte 

tillät oss att träffas i större grupper. Istället valde Knattekommitténs styrelse att satsa 

lite extra på upptakten inför hösten. Då smittläget var lite bättre efter sommaren så 

samlade vi ledarna den 22 augusti. Vi bokade Studiefrämjandets lokaler och bjöd på 

lunch och fika. Under dagen fick ledarna lite information via videolänk från 

huvudstyrelsen, Vitalik kom och berättade vad man gärna vill se hos de barn som 

flyttar från simskolan upp till Teknikskolan och vi hade gruppövningar där ledarna fick 

dela med sig av sina bästa landövningar och pedagogiska lekar. 

Under året har 3 ledare gått utbildning och vi arrangerade även två tillfällen med HLR-

utbildning för både SK och KK fick möjlighet att delta. Från KK deltog totalt 14 ledare. 

Dessvärre kunde vi inte ha någon julavslutning som tidigare år. Istället fick ledarna 

biobiljetter som tack för ett fantastiskt engagemang under året. 

Antal barn i simskolan fördelat på ålder 

VT 2020 4 år o. y.  5-8 år 9-12 år 

Flickor 23 222 73 

Pojkar 22 184 75 
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HT 2020 4 år o. y.  5-8 år 9-12 år 

Flickor 33 193 43 

Pojkar 28 187 54 

 

Simkommittén 

Simkommittén, SK är den del i föreningen som har ansvar för våra teknikgrupper, 

tävlingsgrupper, Sprint, Masters och Open Water. 

De som ledde SK under 2020 var: 

Jonas Wahlström, Ordförande, Vitalik Gaponov, Chefstränare. 

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

Leijon och Christer Söderberg. 

SK har under året haft 5 protokollförda möten men också många mindre informella 

möten kring specifika frågor och projekt.  

De tvärkommittémöten som SK och KK startade under 2019 har fortsatt under 2020 

och samarbetet har börjat ge bra resultat för båda verksamheterna. 

Ekonomiskt 

2020 var ett år där tävlande var sparsamt och alla mästerskapen inställda. När 

pandemin var ett faktum var det viktigast för oss att ha simmarna i träning och 

anordna så många mikrotävlingar som möjligt gick. Ett Poängsim blev inställt under 

våren men med justeringar kunde de genomföras på hösten. US var den föreningen i 

Sverige som drabbades minst av nedstängningar. Alla fick träna mer fram till december 

när hela idrottsrörelsen stängdes ner nationellt för träning inomhus. 

Ekonomiskt har SK gått med ett överskott och det har endast berott på att vi tävlat så 

sparsamt, ett inte så positivt sätt att gå med överskott på.  

Verksamhet 

SK ansvarar för all simrelaterad verksamhet i 

Upsala Simsällskap förutom den del som ligger 

under Knattekommittén. Det innebär 

tävlingsgrupper, teknikgrupper, 

träningsgrupper samt mastersverksamheten. Vi 

har några teknikgrupper i Knivsta, resten av 

teknikgrupperna och verksamheten bedrivs i 

Fyrishov. 
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Verksamhet Nivå Vår 2020 Höst 2020 

Grupper Simmare Grupper Simmare 

Teknikgrupper T1 4 58 4 50 

T2 5 58 4 59 

T3 2 29 2 29 

Tävlingsgrupper C 2 40 2 37 

B 1 24 1 21 

A 2 28 2 31 

E 1 4 1 4 

Träningsgrupper Sprint 1 15 1 8 

Masters Masters 1 18 1 12 

Summa  19 274 18 251 

 

Antalet aktiva har minskat något under 2019, då vi haft färre T1:or under både våren 

och hösten. Förklaringar till detta är bland annat omfördelning av vatten där de högre 

tävlingsgrupperna har utökat sin träningstid. Föreningen behöver dock mer 

markeringstimmar för att kunna möta behovet för önskad utökning för fler barn och 

unga i teknikgrupperna. Detta i linje med strategi 2025. Idrott för alla, för hela livet. 

Annars finns risk för stagnation i föreningen med stopp i flödet mellan våra olika delar 

i verksamheten.  

Efter noga övervägande har vi tvingats lägga ner Sprintgruppen då det var alldeles för 

få simmare i gruppen som var på träningarna och gruppen bar sig inte. 

Klubbrekord 

Under året sattes ett klubbrekord för första gången på länge, stort grattis till Micke. 

50 m bana 

400 Medley Mikael Söderberg Uppsala       2021-06-26                     4,38.18 

 

Utveckling i teknik- och tävlingsverksamheten 

Att göra jämförelse under ett år som 2020 är näst intill omöjligt. Då vi jämför oss med 

simmare i hela Sverige så måste siffrorna tas med en nypa salt. Tävlandet och 

tränandet har varit olika i alla föreningar. Vissa har knappt tävlat alls och många har 

haft långa träningsuppehåll, allt beroende på vilka regionala restriktioner som har 

gällt, medans andra har kunnat både träna och simma sanktionerade lopp. Vi har dock 
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med tabellerna men drar inga slutsatser av dessa.

 

Denna graf visar hur väl placerade simmarna är i grupp gentemot utvecklingsnivå. 

 

Denna graf visar hur simmarna utifrån ålder ligger till utifrån utvecklingsnivån. 
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Denna graf visar hur våra simmare är fördelade mot teknik, sprint och tävling. 

Masters och Öppet vatten 

Ansvarig kontaktperson för Masters är Jon Lundqvist. 

Likt de andra verksamheterna har Masters inte kunnat göra mycket annat än träna. 

Inga tävlingar har kunnat genomföras. Träningsstopp inomhus infördes i mitten av 

december. 

Vattenpolo 

Vattenpolokommittén har under året bestått av: Jeroen Bus, Monica Landmark och 

Erik Rozenbeek 

Under sommaren deltog Upsala Simsällskap Vattenpolo i Projekt Beachpolo, ett 
projekt med Svensk Simidrott som riktade sig till att lyfta fram sporten vattenpolo till 
allmänheten genom att erbjuda 
gratis "prova på verksamhet". I 
Uppsala var vi på plats på 
Lyssnarängsbadet vecka 29-31. 
Med bollar, uppblåsbara mål och 
mössor och flera spelare från 
vuxenlaget och U16 laget, samt 
föräldrar samarbetade för att hålla 
i projektet intog vi badplatsen. 
Projektet var otroligt lyckat och vi 
hade över 100 personer som 
prövade på vattenpolo. Av dessa 
visade ett 20-tal intresse av att 
komma och provträna och åtta nya 
spelare är nu medlemmar! Vi 
hoppas på att kunna hålla liknande projekt i framtiden och är otroligt stolta över våra 
medverkande spelare. 
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I slutet av augusti åkte sex av våra U16 spelare på ett 10-dagars läger med Järfälla 
Simsällskap till Linköping. Där fick de träna varje dag och utveckla teknik, kondition 
och lagspel. 

Inför hösten välkomnade vi Hannes Törnsten och Catherine Ripley som nya tränare till  
U12. Vi skickade även fyra tränare till höstens Vattenpololedarutbildning i Stockholm 
som arrangerades av Svensk Simidrott. Där fick våra tränare med både teori och 
praktik utveckla sina kunskaper om ledarskap och tekniker för lyckad 
vattenpoloundervisning. 

US Vattenpolo var anmälda till att delta i två serier, U16 division II samt Allsvenskan. 
På grund av rådande omständigheter valde vi att avanmäla oss från dessa, eftersom 
båda dessa serier skulle innefatta en del resande till andra delar av Sverige. I stället 
valde vi oss att delta i Allsvenskan B, vilken innefattar lag från Stockholm och Uppsala. 
Höstens matcher blev tyvärr inställda på grund av ökade restriktioner, men vi hoppas 
på att kunna spela seriens matcher under våren 2021 om restriktionerna lättar. I denna 
serie spelar våra vuxna spelare, samt flera från U16 laget. Vi har i år flera fantastiska 
spelare som dock sin unga ålder redan tränar tillsammans med vuxenlaget!  

Innan restriktionerna hade vi möjlighet att bjuda in Polisen SK för en vänskaplig 
träningsmatch. Detta gav oss möjlighet att träna vårt lagspel och vi hade 18 spelare 
från Upsala Simsällskap Vattenpolo som deltog. Matchen var väldigt lyckad och 
spelades med bra lagkänsla! 

Under september bjöd vi in till damträning i Uppsala, vilket har blivit en trevlig 
tradition sedan ett år tillbaka. Eftersom Upsala Simsällskap ännu inte har ett damlag, 
är detta ett första steg mot att bredda verksamheten, samt ge våra spelare i U16 laget 
en chans att träna med äldre spelare. Vi skickade en inbjudan till alla närliggande 
klubbar och hade sedan en lördagsträning och träningsmatch tillsammans med våra 
gäster. Årets träning var väldigt lyckad och en fantastisk chans att lära sig nya saker 
samt skapa nya kontakter! 

I augusti spelade fyra av våra spelare Elitserieslutspel för damlag på Eriksdalsbadet. 
Uppsala spelare bestod av Beatrice Landmark, Tara Byrne, Ine Pekar och Laura Griffin. 
Efter 3 vunna matcher fick våra spelare guld i Elitserien 2020! 

  

Utbildning 

Grundutbildning för tränare , 1 person 

Simidrottsledare, 4 personer 

HLR, 15 personer 

Vattenpololedareutbildning, 4 personer 

Tävlings- och supportkommittén 

Kommittén ansvarar för tävlingar, support och shopen. 

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

Rydåker. 
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Utöver de ansvariga har Cecilia Lantz, Tran Cam (slutade maj 2020) samt Per och 
Pernilla Säfsten hjälpt till med uppgifterna som ligger under fika/kopiering/försäljning. 
Till tävlingsverksamheten har ett antal funktionärer varit knutna.  
Kommittén har inte haft några protokollförda möten under året, utan haft mail- och 
telefonkontakt inför de tävlingar och evenemang som har kunnat genomföras under de 
omständigheter som rått under året. 
 

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.  

Vi har inte kunnat hålla några funktionärsutbildningar i egen regi under året, varför vi 

dräneras på funktionärer. Bland annat har avsagt sig fortsatt engagemang p.g.a. att 

deras barn har slutat att simma. En funktionär genomgick utbildning till 

Distriktsfunktionär i Katrineholm den 8 februari, men tyvärr avsade hon sig vidare 

engagemang under hösten då hennes barn slutat med simningen. Svenska 

Simförbundet har däremot meddelat att giltigheten för funktionärskorten har förlängts 

till att gälla till 2022, så vi behöver inte hålla några uppdateringskurser under 2021. 

Som tidigare måste vi jobba för att attrahera fler att utbilda  sig till funktionärer, samt 

att få befintliga funktionärer att förkovra sig för att vi ska kunna besätta de högsta 

funktionärsposterna och sekretariatet.  

Tävlingsåret ställdes på ända eftersom vi inte visste vilka restriktioner som skulle gälla 

då det var dags att genomförda respektive tävling. Det här gjorde att vi var tvungna att, 

tillsammans med verksamhetschefen, planera för andra former av tävlingar som var 

mer ”smittsäkra”.  Ett antal mikrotävlingar med sanktionering skapades därför med 

syfte att genomföras med så få funktionärer som möjligt inblandade. Flera av våra 

inplanerade tävlingar fick ställas in eftersom vi inte kunde bjuda in simmare från andra 

klubbar, US-Open (februari), Poängsim 4 (april), Jöns Svanbergsimmet 50m (maj), 

Jöns Svanbergsimmet 25m (september) och KM (december). 

Vi genomförde Poängsim 3 den 1 mars som vanligt med full bemanning, därefter 

genomfördes 2 kvällstävlingar i 50-metersbassäng för grupperna E, A och B där 

resultaten fick tillgodoräknas. Den 27 juni körde vi Riksmästerskapen (ersättning för 

SUM-SIM) som var en tävling på hemmaplan där resultaten jämfördes med andra 

arrangörers simmare och med priser till vinnarna sammantaget nationellt.   

Höstens tävlingar inleddes med US Swim 2 den 4 oktober för grupperna A2 och C. 

Därefter följde Cecilias final call 1 den 18 oktober för E/A/B-grupperna, samma dag som 

Poängsim 1 som kördes i med ett annat upplägg för att minimera smittorisken. Den 15 

november hade vi Cecilias final call 2 för grupperna A2 och C. Höstens tävlande 

avslutades med Poängsim 2 den 22 november, med ytterligare förändringar i upplägget 

för att tillmötesgå de restriktioner som var utfärdade. Samma eftermiddag 

genomfördes Vitaliks Swimrace för grupperna E/A/B.  
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Vi vill här också passa på att tacka de funktionärer som, trots rådande omständigheter, 

ställt upp för att ge simmarna förutsättningar för att få tävla, om än i något ändrade 

former.  

Ekonomiskt blev utfallet något bättre än budgeterat, mest beroende på att det har varit 

mindre aktiviteter i bassängen vilket dragit ner kostnaderna samtidigt som även 

intäkterna uteblivit.  

2020 kom att bli ett mycket annorlunda år för US Försäljnings supportkommitté, 

normalt stöttar verksamheten genom att bl.a. arrangera klädförsäljning vid 

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

inkomster. Försäljningen av kläder gäller produkter med klubbprofil; tröjor, 

badmössor, ryggsäckar mm. Under 2020 har supportgruppen stöttat vid 3 hemma 

tävlingar, en mitt i sommaren och två poängsim under hösten. Vi stöttar också 

funktionärer genom att kopiera heatlistor, dela ut inträdesbiljetter och tvättar 

funktionärströjorna. Restriktioner p.g.a. Covid-19 pandemin gjorde att vi inte längre 

kunde sälja kläder vid tävlingarna. Under året har i stort sett nästan ingen försäljning 

förekommit. 

Under året slutade nästan alla föräldrar i gruppen, vilket är förståeligt då vi inte längre 

har någon omfattande verksamhet. Under året 2020 så har nästan alla simtävlingar 

ställts in vilket gjort att gruppens verksamhet krympts högst avsevärt. 

 

Föräldrarådet 

Inga möten har genomförts i föräldrarådet under året. 

Trivselkommittén 

Medlemmar i US trivselkommitté har under 2020 varit: Birgitta Björk och Ingegerd 

Andersson. Trivselkommittén har under 2020 haft två formella och två informella 

möten. 

 

Trivselkommitténs arbete blev decimerat under 2020 då delar inte kunde genomföras 

på grund av covid-19. Båda våra luciafiranden blev inställda. Dock kunde två 

arrangemang genomföras. 

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. 
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Då Årsmötet blev 

uppskjutet 

beslutades att 

utmärkelserna 

skulle delas ut 

under våren innan 

årsmötet kunde 

genomföras. I 

solsken med glada 

pristagare flankeras 

ordföranden. 

 

    

 

Promotion  

Söndagen den 26 aug. genomförde US sin 224:e promotion i Fyrishov. 

Årets promotor  var Madeleine Andersson, 2:a vice ordförande i Fyrishovs styrelse. 

Vid promotionen 1970 var det 23 tjej och 31 killar som promoverades för 

bronsmagistern. Vi hittade efter 

mycket sökande, ett stort antal som 

nu var inbjudna som jubelmagistrar. 

Av dessa var det sex damer och sju 

herrar som deltog i årets 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 56 märkestagare deltog ca 20 

stycken i promotionen. 

De promoverades med ek – eller pil- lövskrans, (plast) alla fick också ett diplom.  

Morronbadarna 

Morronbadarnas styrelse har under 2020 utgjorts av ordförande Barbro Lindahl och 

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

Lundgren och Ylva Nilsson. 

Styrelsen har haft sju protokollförda sammanträden och verksamheten har utgjorts av 

medlemsmöten och aktiviteter utomhus. 
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På årets första medlemsmöte gästades vi av Marie-Louise Sundqvist som är 

keramiker. Hon berättade om den skapandeprocess som leder till de vackra alster hon 

gör. I februari var vi inbjudna till Simshopen där vi shoppade loss med generösa 

rabatter. På årsmötet kunde vi dela ut SumSimpriser till Adi Ramovic och Matilda 

Holmström. Dessutom fick vi lyssna till ett intressant föredrag om Gamla Upsala 

kyrka av Anders Hiller. 

Sen kom Corona! Inget kunde dock hindra morronbadarna från att inviga 

utebassängen med sång och bubbel på bassängkanten den 8 maj och våren avslutades 

med bangolf på den nya banan vid Kap. 

 

26 augusti var det dags för Kärringarna mot strömmen/Strömkarlarna med 

entusiastiska simmare, hängiven publik och båtkarlar som ramlade i vattnet.  

Naturligtvis var det ett strålande väder. Septembermötet hölls i Kastellparken där vi 

fick möjlighet att prova på den ädla sporten boule. 

 

Uppslutningen på våra medlemsarrangemang har varit god och vi ser fram emot ett år 

då vi återigen kan samlas och ha trevligt. 

 



SIDAN 18 

Torsdagsdansarna 

Året 2019 gick bra för oss med över 700 medlemmar och omkring 450 dansgäster per 

torsdag som kommer för att dansa, motionera och trivas hos oss. År 2020 började i den 

utstakade linjen med att alla vi c:a 20 st. entusiaster hade som mål att det nya decenniet 

skulle ge ordentlig avkastning, vi hade enbart toppenorkestrar kontrakterade, många 

medlemmar, god tillströmning av dansgäster och allt verkade bara positivt när…..      

Covid 19 slog till och satte krokben för alla drömmar om eventuellt rekordår. Det var bara 

att annullera kontrakten, plocka undan och låsa in våra tillhörigheter på obestämd tid. Vi 

har inte haft några sammanträden eller möten och inte kunnat dela ut några medel till 

moderföreningen eller någon fond.      

Den overksamma styrelsen har under året bestått av:  

Ordf. Lars Ramström Ledamot Dan Andersen       

Sekr. Ulf Lundberg  Suppleant 1 Bo Björk               

Kassör Bo Andersson  Suppleant 2 Bengt-Olov Eriksson    V. Kassör. Bo Anjou 

När vi kan återuppta dansverksamheten vet vi inte i dag. Folkhälsomyndigheten förordar 
att restriktionerna för sammankomster av vårat slag skall gälla länge kanske hela 2021. Vi 
arrangörer och danspubliken är äldre personer med ett ungdomligt sinne, men det hjälper 
inte för vi tillhör de mest känsliga och blir de sjukast av coronasmitta. Men vi är rysligt 
envisa av oss så vi hoppas och tror att danserna kan återupptas kanske efter sommaren. 
Om inte så kommer vi igen senare för vi ger oss inte så lätt.  
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RESULTATRÄKNING 

Resultaträkning Not 2020 2019 

        

Föreningens Intäkter       

Nettoomsättning 1 4 709 348 6 554 241 

Offentligrättsliga bidrag 2 702 183 770 572 

Gåvor/stipendier/övriga bidrag 3 129 856 155 644 

Medlemsavgifter   143 818 154 747 

Övriga föreningsintäkter   264 000 362 500 

Summa intäkter   5 949 205 7 997 704 

        

Föeningens Kostnader       

Föreningskostnader 4 2 104 406 3 068 786 

Övriga externa kostnader   958 585 1 437 107 

Personalkostnader   2 521 438 3 120 445 

Avskrivningar av materiella och 

immateriella anläggningstillgångar   81 555 81 555 

Övriga kostnader   0 0 

Summa kostnader   5 665 984 7 707 893 

        

Verksamhetens resultat   283 221 289 811 

        

Resultat från övriga värdepapper   0 0 

Ränteintäkter och liknande poster   823 0 

Räntekostnader och liknande poster   -121 -2197 

    702 -2 197 

        

Resultat efter finansiella poster   283 923 287 614 

        

Bokslutsdispositioner   0 0 

        

Årets resultat före fördelning   283 923 287 614 

        

Årets resultat enligt resultaträkningen   283 923 287 614 

Utnyttjande av ändamålsbestämda  medel   62 027 62027 

Avsättning till ändamålsbestämda medel   -300 000 -200 000 

        

Kvarstående belopp för året/balanserat kapital 45 950 149 641 
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BALANSRÄKNING 

  

BALANSRÄKNING Not 2020 2019 

        

TILLGÅNGAR       

Anläggningstillgångar       

Materiella anläggningstillgångar       

Inventarier   58 583 140 138 

Finansiella anläggningstillgångar       

Andra långfristiga 

värdepappersinnehav 5 

2 326 

964 

2 326 

964 

Summa   

2 385 

547 

2 451 

019 

        

Summa anläggningstillgångar   

2 385 

547 

2 451 

019 

        

Omsättningstillgångar       

Varulager m.m.       

Varulager   31 456 73 856 

    31456 73856 

Kortfristiga fordringar       

Kundfordringar   5 050 55 418 

Övriga fordringar   21 127 35 170 

Förutbetalda kostnader och upplupna 

intäkter 6 40 973 55 581 

    67 150 146 169 

        

Kassa och bank   

3 514 

920 

2 775 

712 

        

Summa omsättningstillgångar   

3 613 

526 

2 995 

737 

        

SUMMA TILLGÅNGAR   

5 999 

073 

5 446 

756 

        

EGET KAPITAL OCH SKULDER   2020 2019 

        

Eget kapital 7     

Balanserat kapital   937 870 886 032 

Årets resultat   45 950 51 838 

Fonder   

2 923 

096 

2 685 

123       
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Summa Eget kapital   

3 906 

916 

3 622 

993 

        

        

Kortfristiga skulder       

Leverantörsskulder   682 074 403 312 

Övriga kortfristiga skulder   105 109 139 338 

Upplupna kostnader och förutbetalda 

intäkter 8 

1 304 

974 

1 297 

196 

Summa Kortfristiga skulder   

2 092 

157 

1 839 

846 

        
 

Poster inom linjen       

        

Ställda säkerheter   Inga Inga 

Ansvarsförbindelser   Inga Inga 

 

Not 1 Nettoomsättning         

          

Nettoomsättningen fördelar sig enligt följande:       

Idrottsverksamhetens intäkter 3 868 099   5 913 091   

Sponsring, reklam, annonser  74 167   67 161   

Lotterier, bingo och försäljningsintäkter 767 082   573 989   

Summa 4 709 348   6 554 241   

          

Not 2 Offentligrättsliga bidrag         

          

Kommun 540 544   461 256   

Stat  161 639   309 316   

Övriga bidrag  0   0   

Summa  702 183   770 572   

          

Not 3 Gåvor och övriga bidrag         

Bidrag 129 856   155 644   

Summa 129 856   155 644   

          

Not 4 Upplysning om föreningskostnader       

Idrottsverksamhetens kostnader  2 064 406   3 018 786   

Sponsor/reklamkostnader  0   0   

Lotteri/bingokostnader och 

försäljningskostnader 40 000   50 000   

Summa 2 104 406   3 068 786   

          

          

Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav       
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Ingående bokfört värde 2 326 964   2 326 964   

Omklassificering 0   0   

Förvärv 0   0   

Försäljningar 0   0   

Utgående bokfört värde 2 326 964   2 326 964   

          

          

Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter     

          

Förutbetalda hyror 36 353   36 353   

Upplupna ränteintäkter 0   0   

Övriga poster 4 620   19 228   

Summa 40 973   55 581   

          

Not 7 Förändring av eget kapital          

  

Balanserat 

kapital   Ändamålsbestämt 

Totalt 

eget 

kapital 

Ingående balans 937 870   2 685 123 3 912 804 

Utnyttjande av ändamålsbestämda medel   -62 027 -62 027 

Reservering av ändamålsbestämda medel   300 000 300 000 

Årets resultat 45 950     45 950 

Utgående balans 983 820   2 923 096 3 906 916 

          

          

          

          

          

Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter     

          

Övriga upplupna kostnader 40 000   107 649   

Upplupna semesterlöner 179 797   150 469   

Upplupna sociala avgifter 56 492   47 277   

Förutbetalda deltagaravgifter 1 028 685   991 800   

Summa 1 304 974   1 297 195   

 

TILLÄGGSUPPGIFTER 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper           

Årsbokslutet har upprättats enligt bokföringslagen och            

Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar. Tillämpade principer är oförändrade i   

jämförelse med föregående år.               

                    

Intäktsredovisning                   

Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas.      

Bidrag redovisas normalt enligt kontantprincipen. Om ett bidrag avser bestämd 

tidsperiod     

periodiseras bidraget över denna period.             
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Medlemsavgifter                  

Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i Idrottsföreningen.       

                    

Bidrag                    

Som bidrag räknas likvida medel som Idrottföreningen erhåller från bidragsgivare som är ett offentligrättsligt  

organ. Ett villkorat bidrag är ett bidrag som förenats med villkor som innebär återbetalningsskyldighet om  

villkoret inte uppfylls.               

                    

Offentligrättsliga organ utgörs av staten, landsting, länsstyrelse och kommun, EU inkluderar    

Riksidrottsförbundet, Socialstyrelsen, Allmänna arvsfonden. Stöd som avser förvärv av anläggningstillgång  

reducerar tillgångens anskaffningsvärde. Det innebär att tillgången redovisas till nettoanskaffningsvärde, som  

också utgör grund för beräkning av avskrivningens storlek. Uppgift om bruttoanskaffningsvärde och erhållna  

bidrag redovisas i not.               

                    

Aktier och andra värdepapper               

Kortfristiga innehav av aktier och andra värdepapper klassificeras som kortfristiga placeringar och värderas  

till det lägsta anskaffningsvärdet och verkligt värde (marknadsvärde). Långfristiga innehav klassificeras som  

finansiell anläggningstillgång och värderas till anskaffningsvärde. Om det verkliga värdet minskat och denna  

värdenedgång kan antas vara varaktig görs nedskrivning till det verkliga värdet.     

                    

Anläggningstillgångar                

Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar  

enligt plan. Avskrivning görs systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden.      

Härvid tillämpas följande avskrivningstider:             

Datorer                   

Kontorsinventarier                 

Maskiner av olika slag               

                    

Fordringar                  

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.     

                    

Utländska valutor                  

Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.       

                    

Varulager                  

Varulager värderas med tillämpning av först-in-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och det  

verkliga värdet på balansdagen.               
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REVISIONSBERÄTTELSE 

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

 
Rapport om årsbokslutet 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för räkenskapsåret 2020. 
 
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 lnternational 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 

2020 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 2020 

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 2021-03-16 

 

 

Wiklands Revisionsbyrå AB 

 

 
 
 
 
 

. 

 

 

 

 



SIDAN 26 

 

 

US VERKSAMHETSPLAN 2021 

 

I år fyller US 225 år. Detta kommer vi fira och det huvudsakliga firandet kommer att 

ligga kring promoveringen i augusti. En jubileumsgrupp har bildats och jobbar med att 

ta fram jubileumstext, märken och planera firandet.  

2021s verksamhetsplan blir en plan i pandemins tecken. Det är oklart hur länge 

pandemin kommer att fortgå och påverka föreningens verksamhet. 

Vårt huvudsakliga fokus kommer att ligga på att hålla igång verksamheten, under de 

förutsättningar som råder. Det är viktigt både för den psykiska och fysiska hälsan att få 

vara en del i sin fritidsaktivitet. Målet är att alla våra medlemmar ska kunna delta 

oavsett ålder.  

Så länge vi inte kan åka på inbjudningstävlingar behöver vi även arrangera interna 

träningstävlingar för teknik och tävlingsverksamheten, för att stimulera simmarnas 

behov av att få tävla och se sin egen utveckling. 

Kommunikation/dialog 

Dialogarbetet med Fyrishov och kommunen kommer att fortsätta med fokus på 

markeringstimmar ur olika perspektiv. Hemsidan måste också bli klar liksom 

dokumentet, Ramar och riktlinjer. 

Hela simidrottare 

Då det är oklart med vad vi kommer att kunna göra och när så fortsätter vi på det som 

planerades under 2020 och som ej kunde genomföras. Vi tittar också på hur vi kan 

utöka verksamheten kring grupper som mer rör sig mot bredden under 

tävlingsverksamheten, avhängt på om mer markeringstimmar förs till i systemet. 

Ekonomi 

Styrelsen kommer fortsätta sitt arbete med att säkerställa att föreningen har en 

ekonomi som bär sig själv samt jobba med hemsidan. 

Anläggning 

Hallgruppen kommer fortsätta med sitt påverkansarbete på politiker så att en 

funktionshall kan byggas inom överskådlig framtid. Detta för att Uppsala återigen ska 

vara vägledande inom svensk simutveckling. 
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