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Medlemmar   
Föreningen har idag 39 medlemsföreningar. I sammanställningen framgår medlemmarna under de 
senaste åren.  

Medlemsföreningar  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Göteborgs Sim X X X X X  X 

Helsingborgs Sim X X X X X x X 

Höganäs Sim       X 

Järfälla Sim X X X X X x X 

Jönköpings sim X X X X X x X 

Kalmar Sim  X X X X x  

Karlstad Sim       X 

Kungsbacka SS   X X X  X 

Kungälv SS       X 

Linköpings ASS X X X X X x X 

Ljungby SLS       X 

Malmö KK X X X X X x X 

Motala SS       X 

Mölndals ASS X X X X X  X 

Norrköpings KK X X X X X x X 

Nässjö    X X   

Polisens IF X X  X X x  

Sjöbo Sim X X X X X x X 

Eslövs SS    X X   

Falu SS     x x  

Skellefteå Sim       X 

SK Elfsborg  X X X X x X 

SK Hajen       X 

SK Laxen  X X X X x X 

SK Neptun X X X X X x X 

SK Poseidon  X X X X  X 

SK Ran X X X X X  X 

SK SYDSIM       X 

SK SO2       X 

SK Triton  X X X X  X 

SK Ägir  X X X X x  

Skuru Sim        X 

Skövde SS  X X X X x X 

Spårvägen Sim X X X X X x X 

SS Iden  X X X X   

SS04  X X X X x  

Sundsvalls Sim X X X X X x X 

Södertälje SS  X X X X x X 

Södertörns SS X X  X X x X 

Trelleborg SS  X X X X   

Tureberg SK   X X X x X 

Tyresö SS  X X    X 

Täby Sim X X X X X x X 

Uddevalla Sim X X X X X  X 

Umeå SS  X X X X x  

Upsala Sim X X X X X x  

Vellinge NSK       X 

Väsby SS X X X X X x  

Västerås SS X X X X X x X 

Växjö SS  X X X X  X 

Ystad Sim  X X X X x X 

Örebro SA X X X X X x  
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Möten och konferenser 

Årsmöteskonferensen  
Tillsammans med föreningens årsmöte för 2014, genomfördes en tvådagarskonferens i Uppsala i 
samband med Grand Prix 2015. Konferensen genomfördes på Scandic Upplandia. Totalt deltog 22 
personer från 15 föreningar samt SES styrelse och externa gäster.  

 Programmet för fredag-lördag, inleddes med det ordinarie Årsmötet 

 Ola Strömberg, fd Elitsimmare och numera Förbundschef för Svenska Skidförbundet, 
presenterade sin syn på arbetsmiljöåret med fokus på - Vad skall ett givande 
medarbetarsamtal innehålla 

 Ola Strömberg presenterade därefter - Lagkassen och andra möjligheter att tjäna pengar till 
föreningen.   

 Dennis Fredrikssons presentation visade på möjligheter via bla Idrottslyftet och ett projekt 
kring sponsring som föreningarna kan söka.  

 Christin Berglund avslutade lördagen med en föreningspresentation av Jönköpings 
Simsällskap.  

Lördagen i övrigt ägnades till att diskutera vilka frågor som skall prioriteras under det kommande 
året för SES och våra medlemsföreningar, vi visade på övriga goda exempel från föreningslivet och 
bra projekt eller organisationer. Sammantaget var konferensen mycket lyckad.  

Årsmöte 2015 
Årsmötet genomfördes den 23 januari i Uppsala med  10 röstberättigade medlemmar. 

SM-veckan i Sundsvall 
I samband med SM veckan i Sundsvall bjöd SES in för mingelträff på Solhyllan på Himlabadet med 
snacks och dricka efter Fredagens finaler. 

Medlemsträff i Helsingborg 
Träffen genomfördes på Scandic Nord i Helsingborg under kortbane-SM i november 2015. Totalt 
deltog 28 personer från 17 föreningar samt SES styrelse och externa gäster.  

En mycket lyckad medlemsträff enligt deltagarna, helgen innehöll: 

 Simlinjen – Presentation från Henrik Forsberg, Sportchef SSF 

 Samarbete Förbund och Förening – Thommy Teorin gav sin syn på saken, fd Ordförande 
Svensk Elitfotboll 

 Paneldebatt gällande utbildningsfrågan, SSF, SES och medlemsföreningar 

 Besök och presentation från SSF lekmannarevisorer och deras arbete 

 Besök och presentation från SSF Valberedning och deras arbete  

 Presentation av föreningsundersökningen ”Arbetsmiljön i Svenska Simföreningar” 

 Lönestatistik på tre nyckelroller i 10 medlemsföreningar presenterades  

 

Information SES verksamhet 
Hemsidan finns under adressen www.elitsim.se  
Föreningen har även under året startat en Facebooksida .  

http://www.elitsim.se/
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Prioriterade områden 2015 

Mästerskapsarrangemang 
En ständigt levande fråga är Svenska Simförbundet och medarrangerande föreningars 
mästerskapsarrangemang. Bla har SSF krav på användandet av IC Controls utrustning och personal 
från samma leverantör vid senior-SM, samt de kostnader som detta medför för 
arrangörsföreningarna, utöver den ordinarie arrangörsavgiften varit uppe årligen för diskussion.   

En arbetsgrupp, med representanter från SSF, SES och från föreningar som arrangerar mästerskap 
kontinuerligt, har arbetat med mästerskapsarrangemangsfrågorna under året. Man har arbetat  
utifrån inställningen att arrangemangen skall i första hand kvalitetssäkras samt upplevas som ett 
samarrangemang från båda parterna. Ett förslag har tagits fram om en ny ansvars- och 
ekonomifördelning mellan SSFoch de arrangerande föreningarna. Förslaget kommer att presenteras 
för SSF styrelse under det kommande året.  

Arbetsgivaransvar 
Vi startar året med en enkät fokuserat på arbetsmiljön och föreningarnas fokus på arbetstagarna. 
Enkäten redovisades i samband med SES konferensen i november i Helsingborg 2015.  

Ökad medlemsbas 
Styrelsen har under året haft kontakter med föreningar för att öka medlemsbasen och intresset för 
organisationen. Styrelsen föreslår i en proposition till årsmötet att medlemskap skall vara möjligt för 
alla föreningar som tar mästerskapspoäng ( inte bara på senior nivå).  

Utbildning 
I samband med årsmöteskonferensen 2015 väcktes frågan om nuvarande utbildningsorganisation 
inom svensk simidrott. Utbildningsstrukturen upplevs från potentiella deltagare och dess föreningar 
för komplicerad och tidskrävande för den som bara vill jobba ideellt några timmar/veckor under 
skoltiden. Frågan om en kortare, mer slimmad utbildning som dessutom skulle kunna genomföras på 
hemmaplan väcktes. 
 
Styrelsen har under året haft ett flertal kontakter med utbildningsansvariga på förbundet i frågan.  
Vid SES konferensen i november i Helsingborg genomfördes en intressant paneldebatt med 
medverkan av Carola Sjödin, SSF styrelse, Henrik Forsberg, Sportchef , Stefan Adlerborn, SK Laxen 
samt Petter Sikén,  SES styrelse. Utbildningarna håller på att arbetas om och så att de blir mer 
lättillgängliga. Det framkom  också att man arbetar på att det skall bli möjligt att genomföra de första 
stegen på hemmaplan samt ev i framtiden onlinebaserad utbildning 

Krishantering 
Styrelsen har under året jobbat på att det skall kunna bli möjligt att med eller utan SSFs stöd kunna 
ansluta till sin förening till en pool där man skall kunna få hjälp och stöd i akuta situationer. 
Projektet pågår. 

Kommunikation 
Styrelsen har under året arbetat på att försöka vara mer synliga och aktiva våra sociala mediekanaler, 
Facebook och hemsidan. 
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Styrelse 
Vid föreningens ordinarie årsmöte i Uppsala i januari 2015 utsågs följande styrelse:  
 
Ordförande  Martina Aronsson, Spårvägen  
Vice ordförande Petter Sikén, KBSS 
Sekreterare  Christin Berglund, Jönköping SS 
Kassör  Robert Johnsson, Malmö KK 
Övrig ledamot  Su Oltner, Södertälje 
Adjungerad  Hans Chrunak, Luleå  
 
Styrelsen har under året haft  10  protokollförda sammanträden, varav en lyckad arbetshelg under 
april 2015 i Stockholm. Flertalet av dessa möten har skett som telefonmöten.  Därtill har styrelsen 
haft en handfull avstämningsmöten utan protokoll. Hans Chrunak avgick under året.  

Revisorer 
Revisor har under året varit Johan Lindberg, MKK med Daniel Thente, SK Ran som suppleant. 

Valberedning 
Valberedare har under året varit Katarina Eckerberg-Olsson, Linköping  (sammankallande) samt Linn 
Bessner, Stockholm. Linn Bessner avgick under året.  

Ekonomi 
Föreningens ekonomi redovisas i bilaga. 

Styrelsens slutord 
Vi har haft två fantastiska medlemlemsträffar, i januari och i november, med bra deltagarantal, högt 
engagemang och bra feedback. Det ser vi i SES som vår huvuduppgift – att träffas runt givande 
ämnen, nätverka samt sprida goda exempel. Här kan vi också bli än bättre med fast mötesagenda för 
hela verksamhetsåret, med fokus på årsmöte i januari, medlemsträff under SM-veckan samt höstens 
kortbanemästerskap. Detta kommer vi presentera mer på Årsmötet i mars. 
 
Vid förgående årsmöte i januari 2015 presenterade vi SES prioriterade frågor kommande 
verksamhetsår samt de frågor som kommit till avslut under året. Vi såg också fram emot  SSFs 
arbetsgruppens, med representanter från SSF, SES och arrangörsföreningar, och uppgiften att se över 
Mästerskapsarrangemangen 2017-2020.  
 
Vi vill också fortsätta att lyfta medvetande av vår uppgift att fokusera på vår viktiga roll som 
arbetsgivare. Hur vi i vår roll som arbetsgivare som kan påverka våra anställdas arbetsmiljö i mycket 
större grad än vad som görs idag, än mer aktuellt efter de nya föreskrifterna som träder i kraft den 
31/3-16. 
 
Tillsammans är vi Svensk Elitsimning och vi ser fram emot att stötta och påverka 
medlemsföreningarnas organisation och möjligheter. Vi i SES Styrelse tackar för förtroendet under 
året och är mycket glada för speciellt de medlemsträffar vi haft tillsammans med 
medlemsföreningarna.  
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SES styrelse mars  2016 
 
 
 
 
Martina Aronsson Petter Sikén  Su Oltner   
 
 
 
 
Christin Berglund Robert Johnsson  
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Distansutmaningen 
 
Distansutmaningens fortsättning, skall om ingen uppnått de uppsatta målen, beslutas av Svenska 
Simförbundets styrelse. Simförbundet beslutat att nedanstående regelverk skall fortsätta att gälla 
tills någon uppnår de uppsatta kriterierna. 

Distansutmaningen Svenska Simförbundet 100 år 
Medlemsföreningarna i Föreningen Svensk Elitsimning (SES) utmanar Svenska Simförbundet och 
Sveriges simmare på att minst en svensk kvinnlig och en svensk manlig simmare ska nå internationell 
toppklass på 800 meter frisim damer respektive 1500 m frisim herrar. 

I prispotten ligger följande 
SES medlemsföreningar satsade 1 000 kr/förening och år under perioden 2004-2008 i 
Distansutmaningen. Sammanlagt har 100 000 kr samlats in vilket utgör den totala prissumman, som 
fördelas, hälften var, på en kvinnlig respektive manlig simmare. 

Distansutmaningen kan erövras av 
Simmare som representerar svensk klubb och är svensk medborgare. Resultatet ska göras på 50-
metersbana under Svenskt Mästerskap eller på internationellt mästerskap (EM, VM eller OS). 

Resultatgränser 
Distansutmaningen erövras av simmare som gör: 

• 8 min 30 sek eller bättre på 800 m frisim för damer 
• 15 min eller bättre på 1500 m frisim för herrar.  

Bara en manlig och en kvinnlig simmare kan erövra Distansutmaningen. Det är den simmare som 
först når under resultatgränserna som erövrar 50 000 kr. Skulle två simmare, vid samma tillfälle, 
simma under gränserna är det den simmare som har det bästa resultatet som vinner prissumman. 

Utbetalning 
Erövrad Distansutmaning utbetalas till simmares förening.

 


