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Medlemmar  
Föreningen har idag 28 medlemsföreningar.  
I sammanställningen framgår medlemmarna under de senaste åren.  

 
Medlemsföreningar 2009 2010 2011 2012 

 

2013 2014 

Göteborgs Sim X X X X X  

Helsingborgs Sim X X X X X x 

Järfälla Sim X X X X X x 

Jönköpings sim X X X X X x 

Kalmar Sim  X X X X x 

Kungsbacka SS   X X X  

Linköpings ASS X X X X X x 

Malmö KK X X X X X x 

Mölndals ASS X X X X X  

Norrköpings KK X X X X X x 

Nässjö    X X  

Polisens IF X X  X X x 

Sjöbo Sim X X X X X x 

Eslövs SS    X X  

SK Elfsborg  X X X X x 

SK Laxen  X X X X x 

SK Neptun X X X X X x 

SK Poseidon  X X X X  

SK Ran X X X X X  

SK triton  X X X X  

SK Ägir  X X X X x 

Skövde SS  X X X X x 

Spårvägen Sim 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 

Södertälje SS  X X X X x 

Södertörns SS X X  X X x 

Trelleborg SS  X X X X  

Tureberg SK   X X X x 

Tyresö SS  X X    

Täby Sim X X X X X x 

Uddevalla Sim X X X X X  

Umeå SS  X X X X x 

Upsala Sim X X X X X x 

Väsby SS X X X X X x 

Västerås SS X X X X X x 

Växjö SS  X X X X  

Ystad Sim  X X X X x 

Örebro SA X X X X X x 
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Möten och konferenser 

Årsmöteskonferensen  
Föreningens årsmöte genomfördes i samband med en tvådagarskonferens i Uppsala i samband med 
genomförandet av GP 2. Konferensen genomfördes på SCANDIC. Totalt deltog 25 personer från 13 
föreningar samt styrelse och externa gäster. Fredagskvällen inleddes med en presentation av Love 
Lind från Arbetsgivaralliansen. Han pratade om olika anställningsformer och riktlinjer för anställning.  
Simtränarföreningen presenterades sig kort av Dennis Fredriksson och Torbjörn Flodfält. Det arbetar 
fokuserat på tränarnas avtal och arbetsförhållanden. Det följdes av en föreläsning av Poa Strömberg 
om att skriva avtal med de aktiva idrottarna. Han gav exempel från handbollen och hur det skulle 
kunna fungera för simningen.  

 
Lördagen inleddes med ordinarie årsmöte. En stor del av lördagen ägnades till att diskutera tränarnas 
landslagsuppdrag och hur föreningar som arbetsgivare ska ställa sig gentemot tränare och 
Simförbundet. Det var en intensiv diskussion med många olika synpunkter. Vi var eniga om att 
dagens system blir både för dyrt för klubben som har landslagstränare och det påverkar 
verksamheten negativt. Det är också en fråga om arbetssituation för tränaren som måste kunna ta 
ledigt och ha en balanserad arbetsbelastning. Sa 
 
Sammantaget var konferensen mycket lyckad.  

Årsmöte 2014 
Årsmötet genomfördes den 25 mars i Uppsala med 13 röstberättigade medlemmar. 

Borås 4 juli  
I samband med SM veckan i Borås genomfördes ett medlemsmöte, på SCANDIC, med ett 30 tal 
deltagare, representerande ett 20 tal föreningar. 
I samarbete med SISU Västergötland genomfördes två föreläsningar med Roland Jansson och Atle 
Johansson. Förbundsdirektören och Simförbundets Ordförande medverkade också.  

 
Informationsverksamhet 
Hemsidan finns under adressen www.elitsim.se  

Samverkan och dialog med SSF 

Mästerskapsarrangemang 
En ständigt levande fråga är SSF krav på användandet av utrustning och personal från IC Control vid 
senior-SM och de kostnader som detta medför för arrangörsföreningarna.  Vi har dock inte kommit 
längre i den diskussionen än tidigare. En arbetsgrupp har arbetat med mästerskapsfrågorna under 
året och man jobbar utifrån inställningen att arrangemangen skall i första hand kvalitets säkras.  

 

Tränares landslagsuppdrag m.m. 
Diskussioner har under året förts vid ett flertal tillfällen i frågan med både tränarföreningen och SSF. 
Vid Simförbundets styrelsemöte i november 2014 fattades beslut att gå SES och tränarföreningen 
tillmötes på ett flertal punkter. Det nya regelverket kommer att gälla fr om januari 2015 och finns 
som bilaga till verksamhetsberättelsen. Styrelsen är glad över att ha kommit en bit med denna fråga, 
som diskuterats under många år. Föreningarna har anställningsansvaret för sina tränare och får en 
daglig ersättning från förbundet fr o m dag sju. Tränaren erhåller traktamente från SSF. Vid uppdrag 
inom ramen för SOK utgår ingen ersättning till föreningen.  
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Arbetsgivaransvar 
Styrelsen har under året fokuserat på att erbjuda program med information kring 
arbetsgivarrelaterade frågor. Vi har som plan att under det kommande året genomföra en 
benchmarking mellan föreningen i ämnet. Vi startar året med en enkät fokuserat på arbetsmiljön och 
föreningarnas fokus på arbetstagarna 

Styrelse 
Vid föreningens ordinarie årsmöte i Stockholm i mars 2014 utsågs följande styrelse:  
Ordförande  Martina Aronsson, Spårvägen  
Vice ordförande Henrik Cleverdal, Helsingborg S 
Sekreterare  Christin Berglund, Jönköping SS 
Kassör  Robert Johnsson, Malmö KK 
Övrig ledamot  Anders Granberg, MASS 
 
Styrelsen har under året haft 7 protokollförda sammanträden. Flertalet av dessa möten har skett som 
telefonmöten.  Därtill har styrelsen haft en handfull avstämningsmöten utan protokoll. Anders 
Granberg avgick under verksamhetsåret p g a sjukdom. 

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 Conny 
Andersson, Södertälje SS och Marie Lundblom, Sundsvalls SS. 

Ekonomi 
Föreningens ekonomi redovisas i bilaga .  
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Styrelsens slutord 
 
Vid förgående årsmöte i januari 2014 presenterade vi våra prioriterade frågor till avslut i frågor som 
funnits på agendan samt fortsätta fokusera på vår roll som arbetsgivare. 
 
Vi i SES styrelse tack för förtroendet under året och är mycket glada att vi kommit till avslut frågorna 
som berört agenda under flera verksamhetsår. Vi tänker främst på landslagstränarersättningen. Där 
vi ser att samarbetet med Svenska Simtränarföreningen har bidragit till att vi kommit till samsyn med 
Svenska Simförbundet, att ersättningen går till arbetsgivaren och att simtränarna erhåller 
traktamente igen. Vi ser fram emot att fortsätta i denna fråga för att påverka till en ersättning som 
täcker en schablonmässig tränarlön. 
 
Vi ser också fram emot att bli fulltaliga i styrelse och att jobba framgent i utmanade frågeställningar 
såsom vår roll som arbetsgivare som kan påverka våra anställdas arbetsmiljö i mycket större grad än 
vad som görs idag. 
 
Vi ser även fram emot att under året tillsammans med SSF återigen lägga fokus på att utveckla 
mästerskapsarrangemangen och samarbetsvägarna. 
 
Vi tackar er som ingått i referensgrupp alternativt projektgrupper under året! 
 
 
SES styrelse januari 2015 

 
 
Martina Aronsson Henrik Cleverdal  
 
 
 
 
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 klubb.

 


