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Medlemmar  
Föreningen har idag 39 medlemsföreningar.  

I sammanställningen framgår medlemmarna under de senaste åren.  

 
Medlemsföreningar 2009 2010 2011 2012 

 

Göteborgs Sim X X X X 

Helsingborgs Sim X X X X 

Järfälla Sim X X X X 

Jönköpings sim X X X X 

Kalmar Sim 
 

X X X 

Kungsbacka SS 
  

X X 

Linköpings ASS X X X X 

Malmö KK X X X X 

Mölndals ASS X X X X 

Norrköpings KK X X X X 

Nässjö 
  

 X 

Polisens IF X X  X 

Sjöbo Sim X X X X 

Eslövs SS 
  

 X 

SK Elfsborg 
 

X X X 

SK Laxen 
 

X X X 

SK Neptun X X X X 

SK Poseidon 
 

X X X 

SK Ran X X X X 

SK triton 
 

X X X 

SK Ägir 
 

X X X 

Skövde SS 
 

X X X 

Spårvägen Sim X X X X 

SS Iden 
 

X X X 

SS04 
 

X X X 

Sundsvalls Sim X X X X 

Södertälje SS 
 

X X X 

Södertörns SS X X  X 

Trelleborg SS 
 

X X X 

Tureberg SK 
  

X X 

Tyresö SS 
 

X X  

Täby Sim X X X X 

Uddevalla Sim X X X X 

Umeå SS 
 

X X X 

Upsala Sim X X X X 

Väsby SS X X X X 

Västerås SS X X X X 

Växjö SS  X X X 

Ystad Sim  X X X 

Örebro SA X X X X 
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Möten och konferenser 

Januarikonferens 21-22 januari 2012 
Föreningens årsmöte genomfördes i samband med januarikonferensen. 2012 genomfördes 

konferensen i Upplands Väsby. Totalt deltog 36 deltagare från 22 föreningar samt styrelse och 

externa gäster. Temat var ”Att lära av varandra ” och bjöd på föreläsningar både kring de egna 

föreningarnas verksamhet och från Friskis och Svettis. 

Deltagandet i konferensen subventionerades för att stimulera deltagarantalet. Konferensen gästades 
också av Henrik Forsberg och Sven von Holst från SSF. Sammantaget var konferensen mycket lyckad.  

Årsmöte 2012 
Genomfördes den 22 januari i Upplands Väsby med 18 röstberättigade medlemmar. Vid årsmötet 

avtackades SES ordförande Micael Mathsson och dess sekreterare Andreas Luiga, som båda lämnar 

styrelsen. 

Vid årsmötet tillsattes tre arbetsgrupper, som under året har jobbat med frågorna: 

1) Ekonomiska förutsättningar kring mästerskapsarrangemang 

2) Ersättning till landslagstränare 

3) Anläggningar 

Helsingborg 24 november 
I samband med inne-SM i Helsingborg genomfördes ett medlemsmöte, på hotell Marina Plaza, med 

ett 40 tal deltagare. Susanne Brokop från SSF’s styrelse medverkade. Vid mötet redovisades 

arbetsgruppernas arbete.  

 

Informationsverksamhet 
Hemsidan har legat nere under senare delen av året men är åter igen uppe med en sponsrad sida 

från KanslietOnline.  

Samverkan och dialog med SSF 

Mästerskapsarrangemang 
SES har sedan 2010 varit delaktiga i framtagande av ett PM för mästerskapsarrangörer. Ett 

dokument, som SES och SSF är överens om. Vi har haft några kontakter med SSF under året 

angående mästerskapsarrangemang. Nytt från och med 2013 är att deltagarna betalar en 

ackrediteringsavgift till arrangörsklubben. Det blir en ny intäkt och förstärker ekonomin för 
arrangemanget. Vi har dock inte kommit längre angående kravet på tidtagningssystem och den 

kostnad som det föranleder.  

 

Tränares landslagsuppdrag mm 
SES har frågat simklubbarna om deras syn på hur det fungerar för klubben med tränare som är 

uttagna som tränare för landslagsuppdrag. Sammanfattningsvis framkom ett par större frågor som 

ansågs mer problematiska. Den första var kommunikationen från SSF till simklubbarna och den andra 

var hur den ekonomiska ersättningen för uppdragen ska hanteras. SES har skrivit en promemoria som 

behandlar synpunkterna från klubbarna och också förslag på lösningar. Promemorian diskuterades 

vid SES-mötet i Helsingborg och ett enat förslag om hur frågan skall lösas har ännu inte framkommit. 
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Anläggningsfrågor 
Styrelsen arbetar för att ge information om Simförbundets utmärkta hemsida för anläggningsfrågor: 

http://www.simarena.se/Anlaeggningar-2.html 

 

Vid Helsingborgskonferensen framfördes synpunkter från föreningarna att: 

• SSF blir synligare i media och driver anläggningsfrågor för att påverka opinionen 

• SES anläggningsgrupp tar fram mer statistik om simhallar för att påverka beslutsfattare inom 

kommunerna, t ex Nybyggnationer.  Var har det har byggts de ”senaste” åren samt vad kan vi 

dra för erfarenheter av olika pågående projekt. 

Idrotten on line  
Styrelsen har under året haft ett flertal kontakter med SSF för att initiera att SSF med kraft verkar för 

att IdrottOnline och simföreningarnas administrationsprogram skall vara kompatibla. Det skall på ett 

enkelt sätt gå att närvarorapportera via IdrottOnline, vilket är ett krav i många kommuner för det 

lokala aktivitetsstödet.  

Styrelse 
Vid föreningens ordinarie årsmöte i Väsby januari 2012 utsågs följande styrelse:  
Ordförande Henrik Cleverdal, Helsingborg S 

Vice ordf Peter Pettersson, SK Laxen 

Sekreterare Christin Berglund, Jönköping SS 

Kassör Robert Johnsson, Malmö KK 

Övrig ledamot Ulla Gustavsson, SK Neptun 

 

Suppleant Anders Granberg, Mölndal ASS 

 

Styrelsen har under året haft 6 protokollförda sammanträden. Flertalet av dessa möten har skett som 

telefonmöten.  Därtill har styrelsen haft en handfull avstämningsmöten utan protokoll . 

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

Valberedning 
Valberedare har under året varit PA Blomqvist, Norrköpings KK (sammankallande) samt  Micael 

Mathsson, SK Neptun och Marie Lundblom, Sundsvalls SS 
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Ekonomi 
 

Föreningens ekonomi är fortfarande stabil, vilket framgår av nedanstående redovisning. 
Resultatöversikt 2012-01-01-2012-12-
31 

    
     Vinst och förlustkonto 

    
     Sammanträden 16916 

 
Medlemsavgifter 38000 

Material   
 

Räntor   
Representation   

  
  

Fordran   
 

    
Åretsresultat 19930 

 
    

Porto 1154 
 

    
  38000 

 
  38000 

     Utgående balanskonto 

    
     Postgiro 60668,34   Eget kapital 44324,6 
Bank 3586,26   Åretsresultat 19930 

 
    Skuld   

          
  64254,60     64254,60 
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Styrelsens slutord 
 

2012 var avlutning på en Olympisk cykel och vi tar nu avstamp i de kommande fyra årens arbete. Som 
tidigare år så har landslagsuppdragen för tränarna varit en aktuell fråga som diskuterats med Svenska 

Simförbundet. Med det nya Nationella Elitcentrat i Stockholm så kommer dialogen om 

landslagstränarna att fortsätta med SSF.  

Simanläggningarna i Sverige är i allra högsta grad en aktuell fråga fortfarande. Senast i raden av 

krisdrabbade simhallar blev Rönnebadet i Ängelholm som aldrig startades upp efter sommaren då 

kaklet lossnade i bassängen och blottade stora försvagningar i betongkonstruktionen. SES måste 

fortsätta arbetet i frågan tillsammans med SSF:s anläggningsgrupp som ett stöd till föreningarna. Det 

är dock den lokala föreningen som i första hand behöver driva frågan med sin kommun.  

Mästerskapsarrangemang återkommer varje år. Nytt för 2013 är en ackrediteringsavgift som kommer 

att stärka ekonomin för den arrangerande föreningen.  

Närvarorapportering för aktivitetsstöd (LOK) via Idrott Online har redan påverkat en del föreningar. 

Som det är utformat idag så är det ett betydande administrativt merarbete. Problematiken har lyfts 

med SSF som i sin tur diskuterar det med Riksidrottsförbundet.  

SSF har tagit fram en ny strategisk plan för 2013-2016. Det blir en utgångspunkt för arbetet på 

distrikts- och föreningsnivå. Vi hoppas att SES tillsammans med SSF och Simtränarföreningen ska ha 

en bra och konstruktivt samarbete de kommande åren för att ytterligare stärka svensk simning.  

Vi vill framföra ett stort tack till de som engagerat sig i SES arbete det gångna året.  

 

SES styrelse 2012 

 
Henrik Cleverdal Christin Berglund Robert Johnsson 

Ulla Gustavsson Peter Pettersson Anders Granberg 
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Distansutmaningen 
 

Distansutmaningens fortsättning, skall om ingen uppnått de uppsatta målen, beslutas av Svenska 
Simförbundets styrelse. Simförbundet har ännu inte beslutat om hur man avser att göra. SES styrelse 

fortsätter att bevaka frågan. 

Nedan finns det av SES tidigare fastställda regelverket. 

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 klubb. 

Vid ej erövrad Distansutmaning 
Om inte båda prisen erövrats före 31 december 2012, äger Svenska Simförbundets styrelse rätt att 

besluta om fortsatt förfarande med kvarvarande medel. 

 

 

 


