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Medlemmar
Föreningen har idag 37 medlemmar, varav två
ej betalt medlemsavgift.
I sammanställningen framgår medlemmarna
under de senaste åren.
Medlemsföreningar 2009 2010 2011
Göteborgs Sim
x
x
X
Helsingborgs Sim
x
x
X
Järfälla Sim
x
x
X
Jönköpings Sim
x
x
X
Kalmar Sim
x
X
Kungsbacka SS
X
Linköpings ASS
x
x
X
Malmö KK
x
x
X
Mölndals ASS
x
x
X
Norrköpings KK
x
x
X
Ej
Polisens IF
x
x
bet
Sjöbo Sim
x
x
X
SK Elfsborg
x
X
SK Laxen
x
X
SK Neptun
x
x
X
SK Poseidon
x
X
SK RAN
x
x
X
SK Triton
x
X
SK Ägir
x
X
Skövde SS
x
X
Spårvägen SF
x
x
X
SS IDEN
x
X
SS04
x
X
Sundsvalls Sim
x
x
X
Södertälje SS
x
X
Ej
Södertörns SS
x
x
bet
Trelleborg Kappsim
x
X
Tureberg SK
X
Tyresö SS
x
X
Täby Sim
x
x
X
Uddevalla Sim
x
x
X
Umeå SS
x
X
Upsala Sim
x
x
X
Väsby SS
x
x
X
Västerås SS
x
x
X
Växjö Simsällskap
x
X
Ystad Sim
x
X
Örebro SA
x
x
X

Möten och konferenser
Januarikonferens 28 – 30 jan
Som en konsekvens av stadgeförändringen
genomfördes föreningens årsmöte i samband
med januarikonferensen. Detta år
genomfördes konferensen i Malmö och
Helsingborg. Totalt deltog 40 deltagare från 26
föreningar samt styrelse och externa gäster.
Temat var inspirerat av Svenska
Simförbundets strategiska plan och målbilden
att svensk simning ska vara i världsklass.
Deltagandet i konferensen gjordes med kraftig
subventionering av priset för att stimulera ett
brett deltagande.
Följande programpunkter genomfördes:
– Vad kan simningen lära av ett byggprojekt
och ett byggnadsverk i världsklass?
Studiebesök i Turning Torso och
medverkan av mannen som stod för idéen
och genomförandet av projektet Turning
Torso, Johnny Örbäck som dessutom gav
några reflektioner från sina tidigare
erfarenheter som ordförande i MAI och
ledamot av svenska friidrottsförbundets
styrelse.
– Danska elitföreningen Sigma berättade
om sin verksamhet.
– SSF:s satsning på simkunnighet med
medverkan av Anders Höglund,
simkunnighetsansvarig på SSF.
– Helsingsborgs sim presenterade sin nya
anläggning och sitt sätt att arbeta i flera
inspirerande arbetspass.
– SES styrelse presenterade idén om
Benchmarking och fick som framgår under
separat punkt i årsredovisningen mycket
positiv respons.
Sammantaget var konferensen mycket lyckad.
Dokumentation gick ut omedelbart efter
konferensen till samtliga medlemmar.

Årsmöte 2011
Genomfördes den 30 januari i Helsingborg
med 19 röstberättigade medlemmar.
Vid årsmötet avtackades mångårige
styrelseledamoten Christer Junefelt liksom
Irene Furst vilka båda lämnade styrelsen.

Halmstad 2 juli
I samband med Senior-SM i Halmstad
anordnades ett välbesökt seminarium med
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Benchmarkingprojektet som huvudsakligt
tema. En delrapport lämnades av arbetet.
Därtill medverkade Svenska simförbundets
ordförande Sven von Holst och
Förbundschefen Bengt Jönsson i en
diskussionsstund.

Stockholm 10 september
Inom ramen för Svenska Simförbundets
framtidskonferens arrangerade SES en
temaworkshop kring Benchmarkingprojektet.
Christin Berglund och Micael Mathsson
presenterade slutsatserna från studien i ett
välbesökt seminarium.

Informationsverksamhet
Hemsidan har kontinuerligt uppdaterats med
aktuell information. Ansvarig för detta har
varit Andreas Luiga.

Benchmarkingstudien
Den uppgift som främst präglat
verksamhetsåret är Benchmarkingstudien.
Benchmarkingstudien tog sin utgångspunkt i
svensk simidrotts gemensamma målbild att
vad avser tävlingsverksamheten befinna oss i
världstoppen (jmfr SSfs strategiska mål). SES
styrelse gjorde bedömningen att det är rimligt
att anta att om svensk simidrott ska vara i
världsklass vad gäller tävlingsresultat så måste
vi i elitklubbarna bedriva en verksamhet som
kännetecknas av världsklass på alla olika
områden. Styrelsens bedömning var vidare att
enskilda klubbar var framgångsrika i olika
delar av verksamheten och att det borde
finnas goda förutsättningar för lärande och
utveckling genom att på ett systematiskt sätt
sammanställa fakta och erfarenheter från
landets elitklubbar.

Arbetsprocess
Med ovanstående ansats som grund
presenterade SESs styrelse en idé om en
Benchmarkingstudie till de föreningar som
deltog i januarikonferensen och årsmötet
2011. Idéen fick positiv respons och drygt 20
föreningar anmälde redan under konferensen
att man önskade delta i studien.
Kompletterande skriftlig information gick ut
till samtliga medlemsföreningar (även de som
ej deltog på konferensen).

De föreningar som slutligen önskade delta i
studien fick skriftligt meddela detta. Totalt
anmälde drygt 30 föreningar intresse, en
handfull av dessa valde av olika skäl att ej
fullfölja åtagandet.
Styrelsen presenterade därefter
frågematerialet i digitalt format och
föreningarna fick perioden fram till augusti att
svara.
Styrelsen presenterade i samband med SM i
Halmstad några tidiga och preliminära
slutsatser. I samband med SSFs
simidrottsforum gjordes en fylligare muntlig,
men fortfarande preliminär, rapport.
Slutrapporten har distribuerats skriftligt och i
digitalt format till samtliga deltagande
föreningar.
Sammanställningen av resultat och slutsatser
har liksom framtagande av frågematerial tagit
en stor del av styrelsens tid i anspråk.
Styrelsen har bl a genomfört en
internatöverläggning för att kunna leverera en
kvalitativ slutprodukt.

Medverkande föreningar
I studien medverkade totalt 26 föreningar:
Elfsborg SK, Helsingborgs SS, Järfälla SS,
Jönköpings SS, Kalmar Sim, Kungsbacka SS,
Laxen SK, Malmö KK, Mölndals ASS, Neptun
SK, Norrköpings KK, Poseidon SK, Spårvägen
SF, SS04, Sundsvalls SS, Södertälje Sim,
Södertörns SS, Tureberg, Täby Sim, Uddevalla
Sim, Upsala S, Väsby SS, Västerås SS, Växjö
Sim, Ägir SK och Örebro SA

Studiens uppläggning
Studien bygger på frågor vilka sorterats under
fem frågeområden; Medlemmar och
organisation, Ekonomi och administration,
Tävlingsverksamhet, Breddverksamhet samt
Anläggning.
För varje område har styrelsen sammanställt
svaren och därtill analyserat dessa i en rapport
som i sin helhet tillställts de föreningar som
medverkade i studien.
I samband med årsmötet 2012 avses olika
delar av rapporten presenteras i olika
temaworkshops.
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Samverkan och dialog med SSF
Mästerskapsarrangemang
Hösten 2009 genomförde SES:s mästerskapsgrupp, bestående av Stefan Adlerborn SK
Laxen, Anders Berlin SK Neptun, Mikael
Holmertz LASS samt Micael Mathsson SES
styrelse en enkät till föreningar som under de
senaste fem åren genomfört mästerskapsarrangemang.
Resultatet av enkäten sammanställdes och
översändes till samtliga medlemsföreningar
samt till SSF. Som ett resultat av detta tillsatte
SSF i mars 2010 en projektgrupp som skulle
arbeta vidare med mästerskapsfrågan och de
frågeställningar som lyftes fram i SES enkät. I
arbetsgruppen ingår Stefan Adlerborn från SK
Laxen, Hans Chrunak Täby samt Micael
Mathsson, SES. Därtill har representanter för
SSF ingått.
Gruppen tog fram förslag till PM rörande
framtida mästerskapsarrangemang som
remissbehandlats av föreningarna.
Synpunkterna på PM var positiva från
remissinstanserna.
En intern beredning har gjorts inom SSF från bl
a regelkommitténs sida SSFs ambition är att ta
ett beslut tidigt under 2012.

Tränares landslagsuppdrag mm
Under 2009 utarbetade en arbetsgrupp
bestående av Irene Fürst SES styrelse samt Leif
Björklund Södertörn, Göran Engsoo Södertälje
och John Westergren Ran ett förslag om hur
simförbundets ersättning till ledare i samband
med landslagsuppdrag ska organiseras. Som
bekant fick vi ej gehör för SES-klubbarnas
ståndpunkt vid de diskussioner som fördes
med SSF under 2009.
I samband med SM december 2010
genomfördes ånyo ett arbetsmöte rörande
förutsättningar för landslagstränare,
ekonomiska villkor för hemmaklubben,
planeringsprocessen mm. Vid mötet deltog
Irene Furst och Christer Junefelt från SES
styrelse, Bengt Jönsson från SSF samt sex
föreningar som idag eller de senaste åren haft
tränare i landslaget.
Nedan följer ett kort referat av mötet.
1. SSF utlovade att i samband med att en
tränare tillfrågas om landslagsuppdrag
även tillställa informationen till den

aktuella tränarens arbetsgivare (som
regel simklubben).
2. SSF utlovade att fortsättningsvis sträva
efter en så lång framförhållning som
möjligt när tränare tas ut till olika
arrangemang.
3. SSF betalar ut ersättning (lön) direkt till
de tränare som tas ut för landslagsuppdrag.
4. Av punkt 3 följer att den ordinarie
arbetsgivaren har att komma överens
med tränaren om villkor för eventuell
tjänstledighet.
5. Den ovan refererade arbetsgruppen
(Irene Furst, Leif Björklund Södertörn,
Göran Engsoo Södertälje samt John
Westergren Ran) fick i uppdrag att ta
fram en rekommendation till
medlemsföreningarna för hur föreningen
kan agera i rollen som arbetsgivare. Detta
har emellertid ej gjorts.
Under 2011 har frågan aktualiserats på nytt
och SES har i en enkät till landets
elitföreningar tagit upp frågan på nytt.
Enkätresultaten (som kommer att presenteras
i samband med årsmötet) visar att det
fortfarande finns en brist i dialogen mellan SSF
och klubbledningarna i samband med att
uttagning av landslagstränare sker. SES
styrelse har muntligt framfört denna brist till
SSFs Förbundschef.
Vidare visar enkäten att huvuddelen av de
förningar som svarat har för avsikt att göra
löneavdrag för tränare i samband med att
dessa är på landslagsuppdrag. SES styrelses
rekommendation är att berörda
föreningsledningar i rollen som arbetsgivare
söker hitta en gemensam princip i alla berörda
föreningar. Vi bedömer idag inte att det är
möjligt att få SSF att ändra sin princip för hur
utbetalning av ersättning vid landslagsuppdrag
ska ske så att ersättningen går till berörda
tränares arbetsgivare.

Styrelse
Vid föreningens ordinarie årsmöte i
Helsingborg januari 2011 utsågs följande
styrelse:
Ordförande
Micael Mathsson, Stockholm
Vice ordf
Andreas Luiga, Järfälla
Sekreterare
Christin Berglund, Jönköping
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Kassör
Robert Johnsson, Malmö
Övrig ledamot Peter Pettersson, Halmstad
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 samt tre gemensamma arbetsmöten
som ej protokollförts.

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 Ann
Westman, Mölndal och Christer Junefelt,
Jönköping.

Ekonomi
Föreningens ekonomi är fortsatt stabil vilket
framgår av nedanstående ekonomiska
redovisning. I samband med årsmötet och
januarikonferensen i Skåne lämnades därför
en subvention på deltagarpriset.

Balans- och Resultaträkning
Balans- och Resultatöversikt 2011-01-01-2011-12-31

Vinst och förlustkonto
Sammanträden
Material
Representation
Fordran
Årets resultat
Porto

72572

Medlemsavgifter
Räntor

5820
-44548,5
1156,5
35000

35000

35000

Utgående balanskonto
Postgiro
Bank
Fordran

42700,34
3586,26
5820
52106,60

Eget kapital
Årets resultat
Skuld

94655,1
-44548,5
2000
52106,60
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Styrelsens slutord
Den benchmarkingstudie som genomförts under 2011 visar på många områden där det finns stora
möjligheter för samverkan och gemensam utveckling mellan landets elitföreningar. Väldigt mycket
positivt händer runt om i landet där det finns goda förutsättningar för olika föreningar att låta sig
inspireras. Styrelsen vill särskilt peka på några områden
•
•
•
•

Anläggningsfrågorna får allt större uppmärksamhet. Fler och fler föreningar engagerar sig på
olika sätt, och med olika förutsättningar i denna helt avgörande fråga.
Simkunnighetsfrågan inkl simskolor, skolsamverkan mm har under 2011 utvecklats väsentligt
såväl nationellt som i många föreningar.
Allt fler föreningar ägnar ökad uppmärksamhet åt föreningens administrativa funktioner. Hur
ska verksamheten kunna växa utan att det leder till betungande administrativa uppgifter?
Satsningen på utbildning av tränare har tagit ett spännande steg med den nya
högskoleutbildningen. Samtidigt är detta en fråga som vi bedömer att klubbstyrelserna idag
generellt ägnar för lite uppmärksamhet åt.

En av de största utmaningarna för ideella klubbledare och anställda i landets elitföreningar (som
också uppmärksammas i Benchmarkingstudien) är att jämsides med att hantera dagens akuta
problem och utmaningar även orka arbeta med ett långsiktigt perspektiv. 2012 års OS i London är i
praktiken examen för de senaste ca tio årens verksamhet inom svensk elitsimnings medlemsföreningar. Vi som idag har förmånen att vara engagerade i svensk elitsimning runt om i landet måste
under 2012 ta sikte på nästa fyra- och åttaårsperspektiv. För SES kommande styrelse blir därför en
viktig uppgift bl a att i samspel med Svenska Simförbundet och den nya tränarföreningen engagera
sig i utveckling av den kommande olympiadens (fyraårsperiodens) elit- och landslagsverksamhet.
Landets elitföreningar behöver också utmana sig själva i synen på vad elitverksamhet innebär samt
vilka förutsättningar som krävs för att driva verksamhet i världsklass. I Benchmarkingrapporten
konstaterade styrelsen att ”Föreningarna har generellt en god soliditet. Samtidigt är vår bedömning att
föreningarnas omsättning, ofta är för begränsad ställt i relation till att verksamheten bedrivs på yppersta
nationella nivån. Vi tror inte att det går att bedriva en elitverksamhet i världsklass med de begränsade
ekonomier som föreningarna i regel uppvisar. Antingen måste fler föreningar våga satsa mot dramatiskt ökad
omsättning, alternativt måste nya organisationsformer etableras för att bedriva den rena (internationella)
elitverksamheten.”
Samtidigt är vår bedömning att det finns mycket goda återstående möjligheter för många föreningar att
ytterligare öka sin omsättning genom organiserade och samordnade satsningar på simskole- och
breddverksamheten. Den satsning som görs på många håll på nya simanläggningar ger dessutom förbättrade
förutsättningarna för såväl bredd- som tävlingsverksamhet.
Kanske kan ovanstående frågeställningar bli några av de bärande i SES verksamhet 2012.

Styrelsen vill avslutningsvis framföra ett stort tack till alla engagerade företrädare för
medlemsföreningarna liksom till Svenska Simförbundets styrelse och anställda medarbetare för ett
gott samarbete under året. Styrelsen vill därmed tacka för det förtroende som visats oss under det
gångna året. De ledamöter som står i tur att avgå ställer härmed sina platser till årsmötets
förfogande.
Micael Mathsson

Christin Berglund
Andreas Luiga

Robert Johnsson
Peter Pettersson
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Distansutmaningen
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 50metersbana 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.

