
 

 

 

 

 

 
Verksamhetsberättelse 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Medlemsföreningar 2020 
 

Bollnäs SS  Danderyd SK  Eskilstuna SK  

Falu SS  Helsingborgs SK Järfälla Sim 

Jönköping Sim  Kalmar Sim  Linköping ASS 

Luleå SS  Malmö KK  Mölndals ASS 

Norrköping KK  Polisen IF  S71 Hässleholm 

Sjöbo Sim  SK Elfsborg  SK Hajen 

SK Laxen  SK Lödde  SK Neptun 

SK Poseidon  SK Ran  SK SO2 

SK Triton  SK Ägir  SK 77 Stenungsund 

Spårvägen SF  SS04  Sundsvalls Sim 

Södertälje SS  Södertörns SS  Trelleborgs SS 

Turebergs SS  Täby Sim  Uddevalla Sim 

Umeå SS  Upsala Sim  Varberg Sim 

Vellinge NSK  Väsby SS  Västerås SS 

Växjö SS  Ängelholm Sim  Örebro SA 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Möten och konferenser 
De planerade mötena och konferenserna i samband med Swim Open Stockholm, Svenska 

ungdomsmästerskapen och SM har på grund av den rådande pandemin och inställda arrangemang 

ställts in. Vi tar med de planerade aktiviteterna in i framtiden och kommer så fort det ges möjlighet 

att ses igen använda dessa på kommande träffar. 

Årsmöte 
Årsmötet var planerat att hållas i samband med SOS men på grund av pandemin sköts detta upp. I 

stället hölls årsmötet digitalt den 9 september med 45 röstberättigade föreningar. 

Prioriterade områden 2020 
Under året har styrelsen prioriterat att arbeta med följande prioriterade områden: 

Utbildning 
Det har blivit tydligt att den planerade managementutbildningen i samverkan med Svenska 

simförbundet och Handelshögskolan dessvärre inte i nuläget kommer vara möjlig att genomföra. 

Styrelsens bild är att även om intresset varit stort, har det inte varit tillräckligt stort för att det ska 

vara genomförbart till ett pris som är tillräckligt attraktivt. 

Utbildning för organisationsledare är fortsatt en viktig fråga anser vi och kommer därför undersöka 

andra sätt att uppmuntra och stödja fortsatt adekvat utbildning för de som är i ledande position i 

våra medlemsföreningar. 

Samarbete med Svenska simförbundet 
Under året har vi från SES kontinuerligt sökt kontakt med Svenska simförbundets styrelse för ökad 

samverkan och förståelse mellan organisationerna. Vi har också vid några tillfällen under året haft 

samtal med förbundsgeneral Mikael Jansson i frågor som påverkar medlemsföreningarna. I 

inledningen av 2021 har vi tillsammans med nya ordförande för Svenska simförbundet kommit fram 

till en struktur för hur framtida samverkan ska se ut. För SES är detta något som vi tror kommer 

stärka svensk simning på sikt och något vi ser fram emot. 

Som ett steg i ökad samverkan med SSF har en SES-representant bjudits in att medverka i en grupp 

som arbetar med en motion. 

Svenska simförbundets styrelse har utsett två kontaktpersoner som har i uppgift att hålla kontakten 

med SES styrelse. 

Påverkansarbete 
Till simförbundsmötet 2020 hade flertalet medlemsföreningar än på många år motionerat till mötet 

vilket styrelsen ser som en stor framgång, både vad gäller demokratin i vår idrott och vad gäller det 

prioriterade området ”Påverkansarbete” 

Krisberedskap 
Pandemin har inneburit en ny typ av kris för våra medlemsföreningar. SES har försökt möjliggöra för 

föreningarna att dela erfarenheter och sprida goda exempel för att underlätta för i denna ovissa tid. 

Utöver detta har alla medlemsföreningar tillgång till POSUM krisberedningsplan och stöd via SES i 

händelse av kris i föreningen. 

Kommunikation 
Hemsidan är fortsatt ett förbättringsområde och där har vi inte under 2020 nått ända fram. 

Kommunikationen via sociala medier har dock ökat kraftigt under året. 



 

                                                                                                                                                                                 

Styrelse 
Styrelsen har 2020´s första halva bestått av: 

Ordförande  Martina Aronsson 

Vice ordförande Bert Ola Eriksson 

Sekreterare  Cecilia Loqvist 

Kassör  Robert Johnsson 

Ledamöter   Jonatan Wik 

Suppleant  Camilla Sponseller Johansson 

 

 

Efter årsmötet den 9 september 2020 består styrelsen av följande: 

Ordförande  Jonatan Wik 

Vice Ordförande Cecilia Loqvist 

Sekreterare  Michelle Asprou Forsberg 

Kassör  Robert Johnsson 

Ledamot  Tanya Stenling 

Suppleant  Camilla Sponseller Johansson 

 

 

Revisorer 
Johan Lindberg samt Daniel Thente 

 

Valberedning 
Valberedare under året har varit Stefan Lönngren, Martina Aronsson och Stefan Adlerborn 

 
 

 

 

 

 



Ekonomi 
Ekomisk rapport Svensk Elitsimning 2020-01-01-2020-12-31  

     

Medlemsmöten 13985  Medlemsavgifter 46 st á 2000:- 92000 

Porto 3845  Extra ord intäkt 37891 

Posum 19308  Åtebetalning sponsring 6000 

Sponsring 6000      

Resultat 92753      

Summa 135891  Summa 135891 

     

PG 162552,2  EK 73385,41 

BG 3586,26  Årets resultat 92753 

         

Summa 166138,4  Summa 166138,4 

     
 

 

Styrelsens slutord 
2020 har varit ett helt unikt år för oss alla, så även för verksamheten i Svensk elitsimning. Trots det 

har vi i styrelsen i varje givet beslut och aktion verkat för medlemsföreningarnas bästa. Genom stöd 

till föreningar, påverkansarbete och långsiktigt strategiskt arbete vill vi fortsätta arbeta för simningen 

viktigaste tillgång – föreningarna. 

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. 

 


