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Ordförande har ordet 
 

VI ÄR PÅ VÄG 

Den glädje som återspeglas i våra simskolebarns ögon efter att de vågat, 

lyckats eller fått ta emot sitt simmärke, glädjen hos våra simtävlande 

när de slagit sina personbästa eller fått en medalj oavsett ålder, glädjen 

hos våra morgonbadare när de fick återse varandra efter uppehållet eller 

hos seniorsimmarna som fick komma tillbaka, gör att vi alla, ledare som 

ideella känner att det är värt alla timmars slit. När det dessutom uppmärksammas i tidningar, 

radio och sprids i sociala medier, vilket i sig leder till fler samarbeten och än mer uppmärksamhet, 

blir allt om möjligt, än mer positivt.   

Vi satte tuffa mål för 2021 trots pågående pandemi och vi har lyckats på många områden. Året 

har, utöver att hantera effekterna av covid-19, präglats av att leverera mot uppsatta mål och fort-

satt utveckla målbilden – Vision 2030, med tillhörande strategiska beslut i syfte att bygga en 

långsiktig, såväl kompetensförsörjning som finansiell stabilitet. Det betyder inte att vi är klara, 

vi är inte ens i närheten av att vara i slutet av början på vår resa, tvärtom, men framgångarna både 

i och utanför simhallen leder till framtidstro.  

Under året beslutade sig Kim Ståhlberg, Anna-Lena Nilsson och Amanda Modig för att sluta. 

Jag vill särskilt tacka Anna-Lena för hennes mångåriga engagemang och för alla de barn som 

hon bidragit till att lära simma och därmed indirekt, räddat många liv. Styrelsen har utnämnt 

Björn Sjöberg till ny chefstränare och Vilma Flodqvist till ny junior- och ungdomstränare. Jag är 

övertygad om att Björn, med sin erfarenhet och expertis, är rätt person att leda vår satsning inom 

simningen vidare, med en röd tråd från de första stapplande simtagen till motionären, men också 

möjligheten till elitverksamhet och andra simidrotter.  

 

RESAN FORTSÄTTER  

Vision 2030 med tydliga mål är inte lösningen, det är endast en grund och startskott för att på-

börja återskapandet av den bredd- och elitförening vi önskar vara, i den takt som ekonomin, 

infrastrukturen, talangerna och intresset för simidrotterna medger. En vision behöver vara ge-

mensam, förankrad, kommunicerad och genomsyra verksamheten. Den kanske största utma-

ningen och där vi behöver utvecklas tillsammans, är att behålla våra aktiva, men även att attrahera 

och rekrytera aktiva i alla åldrar genom att erbjuda relevanta simidrotter. Vår målgrupp är från 

babyåldern till livslångt.  

Visionen innehåller ett antal nya förhållningssätt som delvis är nya för simidrotten där vi behöver 

se en sömlös övergång mellan de idag tydligt definierade olika stegen Simskola, Tekniksim, Trä-

ningsgrupper och Masters. Inom vilken annan idrott delas det upp på detta sätt? Visionen inne-

håller även förslag på hur vi håller ihop kompisgänget genom hela verksamheten. Målen för 2022 

är bland annat att fortsatt växa som förening i antalet aktiva, bibehålla och helst utöka antalet 
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funktionärer och ideella, stabilisera vattenpolosatsningen men även flytta verksamheten inklu-

sive kansli från Tivolibadet till Nya Badriket, allt i skuggan av pandemin som vi lär behöva 

förhålla oss till åtminstone även detta år.   

 

VÅRT BIDRAG TILL SAMHÄLLSNYTTAN OCH ETT HÅLLBART SAMHÄLLE  

Vår förening bidrar till samhällsnyttan och ett hållbart samhälle. Om detta behöver vi berätta då 

det är ett sätt att attrahera, rekrytera och behålla våra aktiva, likväl som en viktig del i vårt byg-

gande av samarbete med andra och då framförallt näringslivet. Vår förening skapar värde och 

samhällsnytta genom att finnas för alla, arbeta tillsammans som en förening, erbjuda en livslång 

idrott samt ha ett nära samarbete med samhället i övrigt inklusive näringslivet. Detta är grunden 

i föreningens hållbarhetsåtagande och de kursiverade orden utgör våra kärnvärden.  

En del i att skapa värde som ideell förening med många anställda, varav många har tagit sin första 

anställning, är att stå upp för och leva upp till de lagar, förordningar och regler som arbetsmark-

naden gemensamt överenskommit, vilka omfattar oss alla. Därutöver och för att lyckas med vår 

satsning är det min bestämda uppfattning att verksamheten behöver bedrivas på ett socialt och 

miljömässigt hållbart sätt för att såväl attrahera som behålla ungdomar, övriga aktiva och spon-

sorer samt för att få ett positivt genomslag i media.  

 

Slutligen, föreningens medarbetare och ideella är mycket viktiga för förmågan att uppnå de lång-

siktiga målen. Jag vill tacka alla ideella krafter, våra anställda och våra samarbetspartners/spon-

sorer för er passion och bidrag under året. Vi alla, anställda och ideella, visade under 2021 hand-

lingskraft och innovationsförmåga. Trots restriktionerna i samhället nådde vi ut genom digitala 

möten som exempelvis det helt digitala årsmötet, vilket var något nytt och speciellt. Vi digitali-

serade och ändrade aktivitetsformer. Vi ställde verkligen inte in, vi ställde om! Tur var väl det 

då vi idag har fler medlemmar och fler anställda än före pandemin. 

Nu ser vi fram emot att ta ytterligare steg på vägen mot Vision 2030.  

 

Kristianstad, januari 2022  

Anders Wendel 

Ordförande 
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Chefstränaren har ordet  
 

När vi blickar tillbaka och summerar året 2021 så är det ett väldigt fram-

gångsrikt år för KSLS, ett år som avslutades på bästa möjliga sätt på Sum-

Sim i Stockholm i december. Mer om detta senare. Anledningen till de fina 

resultaten av våra tävlingssimmare är det hårda jobb som ledare, styrelse, 

funktionärer, volontärer och framför allt våra aktiva - från plask och lek upp 

till masters och morgonbadare - lägger ner varje vecka. För egen del så ser 

jag mycket fram emot att få bli en del av gemenskapen i KSLS.  

Innan jag går in på höstens avslutande tävlingar ska jag här lyfta fram en tävlingssimmare som 

sticker ut, både med fina resultat och som förebild för andra i klubben. Olivia Klint Ipsa har gjort 

ett fantastiskt år. Hon vann alla bröstsimsdistanser på Sum-Sim både på sommaren och vintern, 

hon tog fem medaljer på SM/JSM och representerade det svenska landslaget både på NM (Nor-

diska mästerskapen) och på EJM (Europeiska junior mästerskapen). Det är väldigt kul att ha dig 

i klubben Olivia och jag är säker på att många kommer att följa i dina steg.  

Året avslutades med några intensiva veckor. Kim Stålberg slutade som chefstränare och jag 

(Björn Sjöberg) utsågs till ny. Jag tillträdde mitt nya jobb den 11 januari 2022 även om jag inte 

kunde hålla mig och tjuvstartade redan under hösten. Vilma Flodfält anställdes som ny ungdoms- 

och juniortränare och började i mitten av november. Samtidigt som dessa byten skedde kom 

tävlingarna tätt och jag ska försöka redogöra för dem här.  

Sum-Sim region var först ut och simmades på Tivolibadet. Det krävs mycket för att arrangera en 

tävling av denna storlek och KSLS gjorde det med bravur. Bra jobbat alla som slitit, burit, funkt-

ionerat och hejat! Utan alla eldsjälar är klubben ingenting, ingen kan göra allt men alla kan göra 

något. Och som vi simmade på tävlingen! 11 simmare tog sig vidare till finalen i Stockholm. Mer 

om dem snart. Först en stor eloge till alla som deltog på Sum-Sim region, kanske för första 

gången. För många är det här grunden för att ett livslångt simintresse föds.   

Några helger senare hade vi en mycket intensiv helg med tre tävlingar samtidigt. Ni som var 

tränare denna helg - ett sådant jobb ni gjorde. Trots att några låg sjuka så åkte ni andra till Lund, 

Osby och Stockholm och tog hand om våra simmare. Och som det gick på Simma Lund, Höst-

simiaden och på SM/JSM! Det slogs mängder av personliga rekord, vi tog drösvis av medaljer 

och många kom hem motiverade för att träna vidare mot framtida framgångar. Under SM/JSM 

kunde vi äntligen ställa upp med de efterlängtade lagen både på herr- och damsidan. 

KSLS har en aktiv masterssektion som simmade SM i Jönköping. Där tog vi flera medaljer vilket 

är enormt roligt. Men framför allt är Masters något mer, det är gemenskap och möjlighet att 

simma hela livet. Det är min önskan och förhoppning att vi ska fortsätta att utveckla vår masters-

verksamhet och att det ska vara ett naturligt steg för alla våra simmare att fortsätta simma hela 

livet. Samma helg som Masters SM simmades det ett Seriesim som vi vann. Just nu ligger KSLS 

etta i division 2 och har goda möjligheter att gå upp i division 1.  
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På engelska finns det ett talesätt som heter ”go out with a bang” och jag vågar påstå att det var 

just det som KSLS gjorde under Sum-Sim riks. Vi tog tolv medaljer varav sex av ädlaste valör. 

Detta gör att vi blir fjärde bästa klubb i medaljstriden i Sverige. Tro nu inte att detta är småpotatis, 

att komma så högt upp i klubbstriden på Sum-sim är enormt och något som märks i hela sim-

marsverige. Trots att jag är helt ny i klubben och åkte på min första tävling som KSLS-tränare 

fick jag ryggdunkningar och stora gratulationer från många, hela vägen upp till förbundskapten 

och sportchef i förbundet. KSLS syns och märks och mer kommer det att bli! Återigen - ett sådant 

fantastiskt jobb alla har gjort i klubben för att vi ska få fram alla dessa snabba simmare. Det 

kräver hårt jobb, stöttande föräldrar, träningskompisar som utmanar och tränare som finns där på 

kanten. Våra simmare på Sum-Sim riks var Melvin Carlsson, Ana Corluka, Gabriel Ekelund, 

Jacob Glans, Alice Gulin, Olivia Klint Ipsa, Malte Ljunggren, Vicky Luc, Jacob Olsson, Ellie 

Pettersson och Linnea Ranvert. Det ska bli enormt roligt att följa era och era simmarkompisars 

framtida simkarriärer.  

Om jag ska blicka framåt mot 2022 så är det ett spännande år vi går in i. Jag hoppas att vi kan få 

ett mer normalt år än 2020 och 2021, där träningar och tävlingar kan genomföras som vanligt. 

Jag ser fram emot att få börja jobba i klubben och vara en del av KSLS fina historia och förhopp-

ningsvis kunna bidra till att göra klubben större och bättre. Vi kommer under 2022 att flytta in i 

nya fina lokaler på Kristianstad Badrike och detta ger oss möjligheter att växa. Vi ska bli en 

förening för alla; från de minsta barnen till de äldsta masterssimmarna och från elitsimmare till 

motionärer. En organisation där olika sporter finns med och där vi tar hand om alla aktiva i fram-

gång men även i motgång.  

 

Kristianstad, januari 2022  

Björn Sjöberg 

Chefstränare 
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Vision 2030  
 

Styrelsen har under året arbetat med att uppnå fastställda mål för 2021, lägga grunden för att nå 

Vision 2030 och utarbeta detaljerade mål för 2022 och 2023. Visionen är ett levande dokument 

som ger en färdriktning vart vi ska (vision), vem vi vill vara (kultur), vilka erbjudande vi vill ha 

(position), vilka ambitioner förening vill nå (mål) och vägvalen för att nå dit (strategin).  

En vision bör ses som ett levande dokument där en bred förankring är av största vikt. Därför 

bifogas ett utsnitt av den uppdaterade Vision 2030 i bilaga 1 och styrelsen mer än välkomnar 

såväl synpunkter som engagemang för att göra visionen än tydligare och bättre.  
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Förvaltningsberättelse och finansiella rapporter  

Ekonomisk översikt  
Kristianstads Sim- och Livräddningssällskap, KSLS, organisationsnummer 838200–8806, med 

säte i Kristianstad, Sverige, är en allmännyttig ideell förening.  

Föreningen har under året varit anslutet till Riksidrottsförbundet, Svenska Simförbundet, RF-

SISU Skåne (före detta Skånes Idrottsförbund), Skånes Simförbund, Arbetsgivaralliansen med 

kollektivavtal Bransch Idrott.  

Föreningens verksamhet 

Styrelsen har enligt stadgarna upprättat en verksamhetsberättelse vilken omfattar sidorna 8 till 

och med sidan 40 i detta dokument, inklusive en rapport över föreningens styrning.  

Hållbarhetsrapport  

Styrelsen har upprättat en hållbarhetsrapport för att belysa vårt långsiktiga engagemang och bi-

drag i frågan.  

Verksamheten  
Kristianstads Sim- och Livräddningssällskap erbjuder simidrotter och livräddning för medlem-

mar samt utför åtagande i form av kurser eller utbildningar gentemot olika aktörer.  

Föreningen är enligt arbetsordningen organiserad i fyra sektioner och flertalet verksamheter vari 

i den operativa verksamheten huvudsakligen genomförs. Därutöver finns en föreningsgemensam 

funktion, kansliet samt arbetsutskottet, vari föreningens löpande verksamhet leds.  

Långsiktiga mål  
Styrelsen har beslutat om föreningens långsiktiga ambition och mål, vilka framgår av Vision 

2030, uppdaterad 2022. Den långsiktiga ambitionen är att åter bli en bredd- och elitförening inom 

Svensk Simidrott och erbjuda relevanta simidrotter eller andra närbesläktade aktiviteter där våra 

kärnvärden är Tillsammans, För alla, Livslångt och Samarbete.  

Prognos för 2022 
Med anledning av den fortsatta pandemin och potentiella återinförda restriktioner är räkenskaps-

året 2022 väldigt osäkert vad avser såväl intäkter, utgifter som möjligheten till styrelse- och sekt-

ionsarbete etcetera.     

Budgeten är lagd i balans men osäkerheterna är väldigt stora. De sportsliga och aktiva resultaten 

kommer framförallt bero på eventuella restriktioner medan det ekonomiska resultatet är baserat 

på att verksamheten genomförs fullt ut under 2022. Föreningen har i budgeten inte räknat med 

några stöd eller bidrag med anledning av eventuella fortsatta pandemirestriktioner. Därutöver är 

osäkerheterna stora kring flytt av verksamhet och kansli till det nya Badriket med såväl aviserade 

kostnadsökningar som flertalet frågetecken. 
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Föräldrasektionen  
Sektionens övergripande ansvarsuppgifter är bland annat att samordna försäljning av föreningens 

varor (exklusive profilkläder/shop), försäljning av lotter, aktivera så många föräldrar i klubbens 

verksamhet som möjligt, servering i samband med föreningens egna arrangemang och medlems-

sammankomster, att assistera övriga sektioner vid rekrytering av funktionärer och personal till 

klubbens egna arrangemang samt planera för traditionell julavslutningen i badhuset. 

 

Under 2021 har många simmare och deras familjer hjälpt till med att sälja olika produkter för att 

stärka ekonomin i föreningen. Utöver de årliga försäljningarna från Kakservice och Newbody, 

med sitt utökade sortiment, samt Bingolotter ville sektionen prova några nya försäljningsproduk-

ter. Bromölla Charks grillåda överträffade förväntningarna, 555 lådor beställdes, och många 

medlemmar hade flera goda grillkvällar räddade under sommaren. Däremot var jullådan inte lika 

attraktiv. Något som verkligen föll medlemmarna i smaken var Bjäre Chips. I stort sett hela för-

rådet blev fullt med de drygt 2700 påsarna. Flera har meddelat att de gärna säljer chipsen igen 

under 2022. 

Förutom ovanstående större försäljningar har flera medlemmar hjälpt till med att sälja simmärken 

när simskolans terminer avslutats, två tillfällen under våren samt två tillfällen strax innan jul. 

Inför sommarsimskolans start har medlemmar stått utanför Stora Coop Härlöv för att informera 

allmänheten om sommarsimskolan och vikten av att kunna simma. Några medlemmar stod utan-

för Odla.nu i Viby och grillade korv när de öppnade upp igen efter sommaruppehållet. KSLS-

lotter har sålts utanför Stora Coop Härlöv och ICA Maxi. Lottförsäljningen gav Simiaden Gul en 

pizzakväll på Tivolibadet då simmarna i den gruppen bidragit till flest sålda lotter. 

Under året har medlemmar tillsammans trygghetsvandrat 18 fredags- och lördagskvällar i Kris-

tianstads centrum under ledning av Länsförsäkringar Östra Göinge-Kristianstad. 

Ett par större tävlingar har arrangerats där det krävdes många medlemmars hjälp med att få allt 

att fungera väl och det var sommartävlingen Malmsten Swim Meet samt Sum-Sim region i no-

vember. Markservicen är viktig för att tränare, ledare och funktionärer av olika slag ska orka med 

att peppa simmarna och se till att allt genomförs på ett korrekt sätt.  

Ett annat arrangemang som krävde många medlemmars engagemang var Helge River Meet i 

somras. Här var det andra arbetsuppgifter som behövde utföras av medlemmarna än vid en vanlig 

tävling till exempel vägvakt och kontrollant längs vattnet.  

Den planerade avslutningen inför julledigheten, Julkul, fick tyvärr ställas in dagen före genom-

förandet p.g.a. ändrade restriktioner m.a.a. ökad covid-19 spridning i samhället. Förhoppningen 

är att Julkul ska kunna genomföras under senvintern-våren 2022. 
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PR-sektionen  
Sektionens övergripande uppgift är att föreningen har erforderliga sponsorer, samverkan med 

sponsorer/samarbetspartners, förmånligast tänkbara avtal tecknas med företag, myndigheter och 

andra organisationer så att föreningen tillförs resurser i form av tjänster, kapital eller utrustning 

samt den interna och externa kommunikationen inkl. profilkläder/profilshop. 

 

Under året har flera såväl långsiktiga som kortsiktiga samarbetsavtal slutits. Därutöver har flera 

avtal med befintliga samarbetspartners omförhandlats.  

 

Sektionen har även arrangerat ett sponsorevent på Krinova Science Park, Kristianstad. Eventet 

har gett positiv respons såväl i olika medier, sponsorer/samarbetspartners som aktiva, vilka utö-

ver visad uppskattning för sina insatser bland annat erhållit ytterligare behövlig mediavana.    

Årets Metersim i Åhus anses vara en lyckad tillställning där många av våra simmare aktivt del-

tog.  

Sektionen har även haft omfattande samarbete med olika mediebolag, framförallt traditionell 

media i form av tryckta tidningar men även lokalradio. Detta har lett till en ökad närvaro av för-

eningen i dessa medier, vilket uppmärksammats positivt av såväl aktiva som samarbetspartners.   

Under året har även vår webb-shop utvecklats i samarbete med Waypoint i Kristianstad AB och 

två klubbkvällar har genomförts.  

Det mediala genomslaget 

Medialt intresse1 2020 2021 

Evenemang bevakas av TV (SVT, Tv4, Annat) 0 0 

Evenemang bevakas av rikspress (DN, Svd, 

motsv) 

0 0 

Evenemang bevakas av regional press (DSD, Ex-

pressen, lokal Tv, Lokal Radio (P4) 

0 4 

Evenemang bevakas av lokal press (KB, NSK) 16 35 

Bedömning av antalet hotellnätter 0 154 

 

 

 
1 Av föreningen bedömt antal till exempel Tv-bevakningstillfällen, artiklar, reportage, notiser,  
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Tävlingssektionen  
Sektionens uppgift framgår av föreningens arbetsordning men omfattar i stort att i) organisera 

och genomföra egna arrangemang inom ramen för hela föreningens verksamhetsområde och ii) 

säkerställa att föreningen har rätt antal utbildade licensierade funktionärer2 inom de olika verk-

samhetsområdena.  

 

Egna arrangemang  

Läger/övernattning  

Under några fartfyllda dagar genomfördes ett sommarläger i Ronneby. Det hanns med både sim-

ning, god mat och härlig gemenskap mellan de olika grupperna. Det simmarna lär sig i form av 

att visa hänsyn och ställa upp för varandra är en oerhört nyttig och lärorik del som varje simmare 

förhoppningsvis bär med sig och får stor nytta av även i framtiden.  

Helge River Meet 

Den 10 augusti genomfördes sim- och löptävlingen Helge River Meet i centrala Kristianstad. 

Tävlingen omfattade ca 400 meters simning i Helge å och 2,5 km respektive 5 km löpning i 

Tivoliparken. Årets tävling var av prov och försökskaraktär för att testa arrangemanget och fram-

förallt säkerheten. Antalet deltagare var begränsat m.a.a. att det var ett prov och försök samt 

därtill av övriga samhällsrestriktioner. Arrangemanget, som genomfördes i samverkan med Kris-

tianstads Sportdykarklubb, Kristianstads Motorbåtsklubb och C4-Kajak, var mycket lyckat och 

uppmärksammat. Priserna skänktes av Design By Nissmark, Elgiganten, Ekbergs mode och 

Odla.nu. Planen är att utveckla eventet under 2022.  

 

Tävlingar  

Under året har flera egna tävlingar arrangerats så som temporärrace, Riksmästerskapen, Malms-

ten Swim Meet i samarbete med SS Delfin, Sum-Sim region och Seriesim. Såväl aktiva simmare 

och funktionärer som samarbetspartners och i aktuellt fall, SkåneSim har varit väldigt nöjda med 

våra arrangemang.    

 

Funktionärer 

Under året har det utbildats ett antal nya funktionärer. Totalt har föreningen en bred uppsätt-

ning funktionärer inom simidrotten simning.  

 

Typ 2019 2020 2021 

Funktionär (simning) 45 51 57 

Varav distriktsfunkt-

ionär (simning) 

10 10 11 

Open Water 0 0 1 

 

Vi vill passa på att tacka alla funktionärer som har ställt upp under året för att våra barn och 

ungdomar ska kunna tävla.  

 
2 Övriga typer av funktionärer, likt handräckning etc, hanteras av Föräldrasektionen.  
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Ungdomssektionen  
Ungdomssektionen inrättades under 2021 med uppgift att aktivera föreningens ungdomar i syfte 

att behålla och utveckla föreningsandan. 

 

Restriktionerna med anledning av Covid-19 har medfört att sektionens arbete inte kunnat genom-

föras fullt ut som planerat. Men en sektionsaktivitet har dock genomförts förutom att stödja till 

exempel försäljningen av KSLS-lotten. Aktiviteten som genomförts var Strandens dag, där Pan-

tamera och Städa Sverige erbjöd föreningar att göra en insats för miljön och för KSLS del om-

fattade det att städa ett område längs med Åhus-kusten. Ekonomisk ersättning utgick till före-

ningen för detta arbete men framförallt var det en insats dels för miljön, dels för ungdomarna att 

känna delaktighet i ett aktivt miljöarbete. 

 

Inför 2022 hoppas vi att det ska ges flera tillfälle att genomföra aktiviteter tillsammans i före-

ningen.  
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Kansli  
Kansliet har även i år haft öppet hela året för att möjliggöra sommarens omfattande aktiviteter. I 

övrigt har kansliet utgjort stöd vad avser medlemsservicen i allt från fakturering till utlämning 

av artiklar till försäljning. Stort stöd har lämnats av ideella krafter för att få verksamheten att 

fungera, precis som det ska i en ideell förening.  

Under året har följande anställda varit aktiva i en eller flera av våra verksamheter: Mohammed 

Al-Azawi, Elin Adler, Åsa Bengtsson, Mathilda Björkholm, Josefin Blystedt, Melvin Carlsson, 

Alice Casserfelt, Sekri Delija, Gabriel Ekelund, Alex Ferm, Vilma Flodfält, Jacob Glans, Alice 

Gulin, Marcus Gulin, Hans Johnsson, Frida Jarl Halvarsson, Olivia Jarl Halvarsson, Elin Hägg-

ström, Thelma Klint Ipsa, Victor Lanzinger, Oliver Pavkovic, Jacob El-Mokri, Jasmine El-

Mokri, Maja Fling, Emilia Hopp, Joel Johnsson, Nooruldeen Kadhem, Moosab Katramiz, 

Motasem Katramiz, Ahmad Kdimate, Malte Ljunggren, Ardit Memethi, Amanda Modig, Her-

man Modig, Filippa Mohlin, James Nguyen, Michelle Nguyen, Anna-Lena Nilsson, Saga Ny-

borg, Astrid Olsson, Ellie Petersson, Harry Petersson, Linnea Ranvert, Cornelia Reimer, Ahmed 

Sadoon, Björn Sjöberg, Alice Carlqvist Seger, Kim Ståhlberg, Annie Thulin, Isabella Wahlund 

och Emma Widerfors. 

Den röda tråden från föreningens övergripande vision till medarbetare har- och kommer att fort-

sätta implementeras genom exempelvis medarbetarsamtal, interna utbildningar och digitala styr-

dokument. Dokumenten finns i form av vår personalhandbok och verksamhetshandbok. Våra 

gemensamma riktlinjer är viktiga då vi arbetar för gemenskap och idrottsutövande samtidigt som 

vi är en social funktion i samhället. 

Medelantalet anställa framgår av tabell.  

Medelantal anställda 2019 2020 2021 

FTE3 6 6 7 
 

Utbildning för instruktörer 

Föreningen har under året satsat ca 90 000 kronor på utbildningar och kurser. Det är viktigt för 

vår förening att ha den sammansättning kompetenser som krävs för att nå föreningens mål. Några 

exempel på utförda utbildningar är deltagande i Grundutbildning för tränare, Assisterande Sim-

ledarutbildningar, Simlinjeinstruktörsutbildningar samt HLR-utbildningar. 

Våra simlärare och tränare har även fått möjlighet att vara med på olika digitala föreläsningar. 

Vår simskoleansvarige har deltagit på några nätverksträffar gällande simkunnighet och även 

ledarträffar anordnade av RF-SISU.  

 

  

 
3 Gränsvärden | Rättslig vägledning | Skatteverket 

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.1/3199.html#h-Vad-ar-en-anstalld
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Föreningens operativa verksamhet 
Föreningens operativa verksamheter består av i alfabetisk ordning; Kursverksamhet/utbild-

ningar, Livräddning, Masters, Morgonbadare, Seniorsim, Simskola, Simträning, Vattenpolo och 

övriga projekt/verksamheter. 

 

Kursverksamhet/utbildningar   

Lokal Idrottsutbildning, LIU 

Under 2021 har lokal idrottsutbildning genomförts åt Kristianstad kommun. Under vårterminen 

(vt-21) var det fyra gymnasieelever och under höstterminen (ht-21) var det sex gymnasieelever 

som gick programmet. 

Crawlkurs för vuxna 

Under året har det bedrivits Crawlkurser för vuxna under framförallt höstterminen m a a Covid-

19 restriktionerna.  

Privatundervisning  

Under året har intresset för och anmälningar till privatundervisning ökat markant och vi har ge-

nomfört undervisning under sommar- och höstterminen.  

 

Livräddningsgruppen 

Livräddningsgruppen har även detta år fört en tynande tillvaro och genomför verksamheten i 

samverkan med Masters. Fördelen att genomföra verksamheten samtidigt med Masters har varit 

att den sociala samvaron ökat samt att risken för att råka ut för situationen "simma ensam" är 

minimerad. Ambitionen är att fler vill ansluta sig till Livräddningsgruppen under 2022. 

 

Masters 

Masters har under räkenskapsåret fortsatt med sin träning och har numera ett pass i veckan som 

leds av en tränare. De har deltagit på Masters-SM i Jönköping i december med goda framgångar 

och medaljer både i lag och individuellt. Under året har Mastersgruppen utökats och ambitionen 

är att bli än fler.   
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Morgonbadarna 

Verksamheten, bastubad med efterföljande vattenpolo/rugby, har bedrivits enligt egna traditioner 

och sedvänjor under tidiga lördagsmorgnar. Morgonbadarna är numera en liten grupp bestående 

av mestadels äldre ”grånade” män, åldersspannet är 43 – 89 år, med en genomsnittlig ålder av 68 

år. Alla deltar med liv och lust! Efter träningen samlas vi, de flesta av Morgonbadarna för att 

inmundiga en fika på ett av staden konditorier. 

 

Seniorsim 

Verksamheten har fortsatt under året utifrån de förutsättningar som Covid-19 medgett. Ambit-

ionen är att fler vill ansluta sig till Seniorsimsgruppen under 2022.   

 

Simskolan 
Barnsimskola  

Barnsimskolan har inomhus genomförts om tre terminer, tio nivåer. Verksamheten har under två 

vår- och en hösttermin bedrivits på Tivolibadet. Under vårtermin 1 inkom ett stort antal anmäl-

ningar men flertalet barn närvarade inte p.g.a. Covid-19 restriktioner. Däremot har vårtermin 2 

och höstterminen varit välbesökta. 

Ungdomsimskola 

Under året har två kurser för genomförts. Antalet deltagare ökade under hösten. 

Vuxensimskola 

Pga. covid-19 har ingen vuxensimskola genomförts.  

Sommarsimskola 

Pga. covid-19 har ingen vuxensimskola genomförts. Under sommarperioden har simskola bedri-

vits såväl som ”Sommarsimskola” som i egen regi. Sommarsimskolan, en gratis simskola för 

barn i åldern 6–15 år baserad på den statliga så kallade ”sommarlovspengen”, genomfördes under 

veckorna 25 t.o.m. 32 i samarbete med Kristianstad kommun och Åhus Simsällskap. Sommar-

simskolan genomfördes på Arkelstorpsbadet, Forsakarsbadet, Gamlegårdsbadet, Huarödsbadet, 

Kantarellbadet, Tivolibadet, Tollarpsbadet, Torsebrobadet och Väbadet. 

Därutöver har simskola i egen regi genomförts på Forsakarsbadet, Kantarellbadet, Tivolibadet, 

Väbadet. 
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Simträning (inklusive tekniksim) 

Träningsgrupperna 

Under året har det bedrivits fyra teknikgrupper: Tekniksim Blå, Tekniksim Gul, Tekniksim Vit 

och Tekniksim Äldre (våren). Tekniksimgrupperna har tränat och utvecklats till goda simmare, 

vilket bland annat visat sig på våra hemmatävlingar. Under det gångna året har ca 65 barn simmat 

i tekniksimsgrupperna. 

Under året har ca 110 aktiva barn och ungdomar deltagit i någon av de nio träningsgrupperna: 

Sum-Sim äldre/JSM, Sum-Sim Gul, Sum-Sim Blå, Simiaden Gul, Simiaden Blå, Simiaden 

Orange, Simiaden Vit, A-gruppen och B-gruppen.  

Tävlingsverksamheten 

Olivia Klint Ipsa deltog under 2021 på tre internationella tävlingar där hon representerade Sve-

rige. I juni deltog Olivia på JEM i Italien, i augusti på världscupen i Budapest och i december 

nordiska juniormästerskapen som simmades i Stockholm. Hon simmade riktigt snabbt i lands-

lagsdräkten och tog medaljer med sig hem. Därutöver deltog Olivia bland annat i Swim Open 

Stockholm i april.   

SM-veckan i Halmstad (juli) blev inställd för de flesta sporter men simningen genomfördes. 

KSLS ställde upp med ett herrlag och ett par individuella starter.  

Sum-Sim genomfördes i Kungsbacka (juli) för de födda 2005 till 2003. För de födda 2006 och 

2007 ersattes den traditionella Sum-Sim med ett Riksmästerskap, RM. KSLS tog medaljer både 

på Sum-Sim och RM.  

Under SM/JSM i Stockholm (november) togs flera medaljer som sedermera följdes upp vid Sum-

Sim Riks i Stockholm (december), där det ånyo togs flera medaljer av våra ungdomar. 

Seriesim 

Seriesim 2021/2022, det hann genomföras två omgångar i division 2 och KSLS leder inför fort-

satt simning i serien 2022. Samtidigt tackar vi alla födda 2006 för deras insatser i Seriesim.  

Övriga tävlingar 

Året 2021 började med att inga tävlingar genomfördes utan en efter en ställdes tävlingarna in. 

För att simmarna ändå skulle få tävla ersattes under våren några tävlingar med Temporärrace. 

Dessa genomfördes på Tivolibadet för våra egna simmare under ordinarie träningstid med end-

ast två simmare per lopp.  

Under maj månad kom sedan sakta med säkert tävlingarna igång och det lagom till utomhussä-

songen.  

Under hösten genomfördes tävlingarna enligt tävlingskalender, dock de flesta utan publik.  
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Vattenpolo 

Vattenpolosatsningen återupptogs när Covid-19 restriktionerna så tillät. Under sommarperioden 

genomfördes prov och försök på Gamlegårdsbadet under två veckor och därutöver en helg på 

Forsakarbadet, Degeberga. Båda platserna, framförallt Gamlegården, var mycket lyckade vad 

avser antalet deltagare. Satsningen avsågs fortsätta under hösten på Tivolibadet men p.g.a. ett 

antal omständigheter har verksamheten fått nedprioriteras till vårterminen 2022. Intresset för 

Vattenpolo har varit stort inom kommunen såväl bland aktiva som medialt.  

 

Övriga projekt/verksamhet 
Badbevakning 

Under 2021 fick föreningen åter möjligheten att sköta badbevakningen på Gamlegårdsbadet un-

der sommarlovsperioden. Badbevakarna och badvärdar såg till att besökarna följde reglerna och 

trivdes. Vi tackar ABK för möjligheten och samarbetet som i år även omfattade enklare kiosk-

försäljning.  

Central- och Parkskolans Sommarkollo (Lerjevallen)  

Under fyra dagar fördelat på två veckor fick fyra personer ur föreningen bistå med simutbild-

ning/vattenvana vid Central- och Parkskolans sommarkollo i Lerjevallen. Simutbildningen möj-

liggjordes med hjälp av Lions som var med och finansierade föreningens deltagande.  

Integrationsprojekt  

Under året har föreningen blivit antagna till svenska simförbundets integrationsprojekt ”Idrott 

når alla”. Föreningen avser utbilda upp till fem simledare under 2021/2022.  

C 4 Lägret 

Föreningen hade fyra ledare vid årets C4-läger. Ett viktigt event för att rekrytera nya simmare.  

Konstsim  

Under året har det genomförts en utredning kopplat mot att eventuellt införa simidrotten i före-

ningen. Utredningen ligger på styrelsens bord för vidare handläggning. Siktet är att under 2022 

försöka genomföra prov och försök för att kunna fatta avvägda beslut inför 2023/2024, det vill 

säga efter etableringen i nya Badriket och genomförda prov och försök. 

Parasim  

Under året har det genomförts ansökningar för såväl ideella ledare som ekonomiska förutsätt-

ningar för att kunna inledningsvis genomföra utredningar, därefter pröva på för att kunna fatta 

avvägda beslut inför 2023/2024, det vill säga efter etableringen i nya Badriket och genomförda 

prov och försök. 

Simhopp 

Under året har det genomförts annonsering för att finna ideella ledare men även ansökningar om 

bidrag i syfte att skapa förutsättningar för att inledningsvis genomföra utredningar, därefter prov 

och försök allt för att kunna fatta avvägda beslut inför 2023/2024, det vill säga efter etableringen 

i nya Badriket och genomförda prov och försök. 
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Övriga väsentliga händelser räkenskapsåret 2021 
Den 24 januari återkom tränarstaben efter korttidspermittering.  

Den 28 januari hävdes träningsförbudet i bassäng (Tivolibadet) inkl. simskola för barn födda 

2005 och senare. Övrig verksamhet var fortsatt förlagd utanför Tivolibadet/bassäng.  

Den 6 februari hävdes träningsförbudet i badhall (Tivolibadet) för ungdomar födda 2002 och 

senare. Övrig verksamhet var fortsatt förlagd utanför Tivolibadet/bassäng. 

Den 17 februari genomfördes årsmötet digitalt.  

Den 22 februari genomfördes konstituerande styrelsemöte.  

Under perioden april t.o.m. september var kanslist korttidspermitterad.  

Den 4 maj hävdes begränsningarna för alla föreningens verksamheter.  

Den 30 maj genomfördes öppet styrelsemöte m.a.a. de kostnadsalternativ som redovisats för 

kansliet vid nya Badriket. Medlemmar ombads inkomma med synpunkter och förslag. 

Efter semestern sades föreningen upp från nuvarande kanslilokaler. Föreningen disponerar nu-

varande kanslilokaler till minst 30 juni 2022. 

Under hösten har föreningen haft en medlem på Riksidrottsgymnasiet i Helsingborg och en 

medlem vid Nationell Idrottsutbildning i Karlskrona.  

Den 29 september slutade chefstränare Kim Ståhlberg.  

Den 2 november lanserades ny chefstränare och ny junior- och ungdomstränare, Björn Sjöberg 

respektive Vilma Flodfält.    

Den 16 december lanserads samarbetet med Sparbanken Skåne om gratis simskola inkl. med-

lemskap för barn i simskola ”Baddare” under vår- respektive höstterminen, totalt 180 platser.   

Den 16 december avvecklades förrådet på Södra kasern.  

Via Kronofogden har skulder drivits in om ca 6 400 kronor till en kostnad om 2 400 kronor. 

Utestående skulder hos privatpersoner som hanteras via Kronofogden är ca 6 200 kronor.  

Under året utökades antalet samarbetspartners för 2021 med Krook- och Tjäder, Thages, De-

sign by Nissmark, Telarco, Kristianstads Advokatbyrå, Stora Coop Härlöv, Grant Thorton, Lo-

vely Linnen, Lillö Djurklinik. Under året har flera samarbetspartners och privatpersoner, vilka 

önskar vara anonyma, gett föreningen gåvor eller stöd i olika former.  

Med anledning av Covid-19 restriktionerna under året påverkades föreningen negativt ekono-

miskt under våren m.a.a. färre antal barn som anmäldes till barnsimskolan. Föreningen kom-

penserades bland annat av ett kommunalt förstärkt aktivitetsstöd men även andra statliga och 

kommunala insatser såsom till exempel sänkt hyreskostnad. Tävlingsverksamheten reducerades 

i stort till inga tävlingar under våren, varken interna eller externa, vilket påverkade föreningens 

ekonomi såväl positivt som negativt.    
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Risker och osäkerhetsfaktorer  
All verksamhet medför risker. Rätt hanterade kan risker leda till möjligheter och addera värde 

medan risker som inte hanteras rätt kan orsaka skador och förluster. Styrelsen och ansvariga le-

dare på alla nivåer har ett strukturerat och proaktivt sätt att hantera risker.  

Föreningens verksamhet består till största delen av utbildningar, träning och motion i vatten av 

och för människor i alla åldrar där säkerheten för våra anställda och utövare alltid kommer i 

första hand.  

Föreningen påverkas av politiska faktorer och bransch- och verksamhetsrelaterade händelser 

som kan ge upphov till osäkerheter och risker. Förmågan att identifiera, utvärdera och hantera 

risker är därför en viktig del såväl i genomförandet av föreningens strategi som i styrning och 

kontroll av densamma. Syftet är att, genom en god förståelse för riskerna och deras effekter, 

bättre kunna stödja beslutsfattandet och möta föreningens långsiktiga mål genom ett väl över-

vägt risktagande inom fastställda ramar.  

Riskhantering  

Inom föreningen ansvarar ytterst styrelsen och ordförande för riskhanteringen medan varje 

samordningsansvarig eller annan utpekad inom respektive verksamhet ansvarar för att identifi-

era och hantera risker i enlighet med föreningens gemensamma riskprocess och gällande po-

licyer, riktlinjer och instruktioner. Alla anställda och medlemmar är skyldiga till att medverka i 

arbetet, såväl vad avser att minimera riskerna som att vidta åtgärder preventivt, inklusive att 

rapportera tillbud.  

Med anledning av föreningens storlek genomförs systematiskt arbetsmiljöarbete enligt Arbets-

givarverkets föreskrift AFS 2001:1.  

Utöver detta har internrevisionsfunktionen ansvar för att oberoende granska effektiviteten i ett 

urval av de interna kontrollprocesserna varje år.  

Försäkring och skadeförebyggande  

Föreningen har ett försäkringsprogram som innehåller alla vanligen förekommande förenings-

försäkringar. 

Det huvudsakliga syftet med det skadeförebyggande arbetet är att förebygga incidenter, egen-

domsskador och avbrott i verksamheten. För att säkerställa en hög nivå finns det föreskrivet i 

kraven gällande det förebyggande arbetet och handlingsplaner för om incidenter inträffar. För 

att säkerställa att kraven efterlevs och för att stödja verksamheten i det skadeförebyggande ar-

betet, utförs årligen riskbesiktningar.  
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Risk Beskrivning Hantering 
Strategiska Risker Föreningens mål, att åter bli en 

bredd- och elitförening inom ra-

men för simidrott och därtill när-

besläktade verksamheter, expone-

rar föreningen för olika risker som 

kan påverka förmågan att nå må-

len.  

De strategiska riskerna hanteras 

genom strategier och strategiska 

planer som läggs fast och följs upp 

av styrelsen och genomförs av re-

spektive verksamhet. 

Attrahera, behålla och utveckla 

barn, ungdomar och vuxna  

För att nå de långsiktiga målen be-

hövs en bred bas som börjar i sim-

skolan, såväl vad avser den ekono-

miska basen som förmågan att 

föda och sporra talanger men även 

behålla intresset för ett livslångt 

simidrottande.  

Rekryteringskampanjer riktat mot 

yngre men även mot äldre med 

syfte, motion och förebyggande 

hälsoinsatser. Kampanjer för att 

öka antalet barn i simskolan, ana-

lys av möjligheterna till breddning 

av aktivitetsutbudet. 

Attrahera, behålla och utveckla 

anställda tränare & ledare 

Nyckelpersoner för verksamheten 

är tränare/ledare som attraherar 

och stimulerar de aktiva oavsett ål-

der att stanna och utvecklas.   

Attraktiva och bra villkor med ett 

livslångt lärande och utveckl-

ing/utbildning.  

Attrahera och behålla ideella kraf-

ter  

I syfte att möjliggöra funktionärs-

verksamhet, övriga sysslor och 

bredda föreningens aktiviteter.  

Kontinuerlig och aktiv marknads-

föring av föreningen och kraven 

på ideell verksamhet för att möj-

liggöra de aktivas, oavsett ålder, 

tränings- och tävlingsverksamhet.  

Konkurrenskraftig infrastruktur  I stort sett hela föreningens verk-

samhet bygger på möjligheten till 

närheten till simanläggningar 

framförallt med hänsyn till tävling 

samt miljöfaktorer. Därutöver en 

viktig inkomstkälla för anord-

nande av tävlingsaktiviteter.  

Kontinuerlig dialog med framför-

allt kommuner och näringsidkare i 

syfte att säkerställa tillgång till 

ändamålsenlig infrastruktur. Kon-

tinuerligt överväga andra alterna-

tiv.  
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Risk Beskrivning Hantering 

Omvärlds-, politiska och 

branschrisker 

Föreningen påverkas av framför-

allt kommunala beslut men även 

av branschrelaterade såsom till ex-

empel ny teknik, nya utbildnings-

former, inriktningar rörande skol-

systemet till exempel Nationella 

Idrottsutbildningar med mera.  

Föreningen arbetar proaktivt med 

att hantera omvärlds- och politiska 

risker och osäkerheter bland annat 

genom strategiska konsekvensana-

lyser och alternativa strategier. Det 

är dock inte möjligt att helt und-

vika att verksamheten påverkas el-

ler förändras om politiska eller 

andra omvärldsrisker realiseras.  

 

Kommunala beslut  Tillgång och prissättning av infra-

struktur. 

Nära och god dialog med företrä-

dare på samtliga nivåer för att 

kunna fatta strategiska beslut.  

Branschrelaterade beslut inkl. för-

ändrade regelverk 

Föreningens verksamhet lyder un-

der ett antal olika förbunds beslut.  

Vad avser den mer branschrelate-

rade risken arbetar föreningen för 

att få föreningens medlemmar in-

valda i olika sammanhang syf-

tande till insyn och inflytande.  

 

Branschrelaterad utveckling  Föreningens verksamhet lyder un-

der ett antal olika förbunds beslut. 

Vad avser de mer branschspecifika 

riskerna är respektive samord-

ningsansvarig simtränare (motsv.) 

ålagda att följa utvecklingen. 

 

Risk Beskrivning Hantering 

Finansiella risker Finansiella risker kan påverka 

möjligheten att skydda förening-

ens finansiella position.  

 

Risken består i potentiella nega-

tiva effekter på föreningens finan-

siella tillgångar och skulder.  

De finansiella riskerna regleras av 

styrelsens risktagningsarbete.  

 

Målsättningen är att de finansiella 

riskerna aktivt ska hanteras för att 

reducera eventuell negativ påver-

kan på föreningens resultat, kon-

kurrenskraft och finansiella hand-

lingsfrihet.  

Skadestånd Risk för kund- eller personalrela-

terade händelser som medför eko-

nomiska skadestånd.  

Noggrannhet vid tecknande och 

följande av avtal framförallt avse-

ende ledande befattningshavarens 

överlämning samt utbildning av 

personal. 

Värdeminskningar av värdepapper Vid investeringar i värdepapper 

finns risk för förluster. 

Styrelsen har f.n. valt att inte inve-

stera eget kapital i värdepapper 

men överväger att göra så under 

2022 med låg risk.  

Balansering av inkomstkällor Föreningen erhåller idag inkomst 

via avgifter, stöd, bidrag, samar-

beten samt ideella försäljningar. 

Balansen mellan de olika inkomst-

källorna behöver vara av den art 

att föreningen klarar häftiga kon-

junktursvängningar samt andra 

oförutsedda händelser. 
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Risk Beskrivning Hantering 

Verksamhetsrisker Verksamhetsrisker kan påverka 

föreningens förmåga att leverera 

sina uppdrag och är viktiga för den 

pågående verksamheten. Riskerna 

innefattar bland annat risker rela-

terade till konkurrens, tydlig roll-

fördelning, se hela föreningens 

verksamhet och risk för skador 

och olyckor inkl. miljö.  

Verksamhetsrisker hanteras på alla 

nivåer i verksamheten inom hela 

organisationen.  

Konkurrens Föreningen verkar på en aktörsdri-

ven marknad där intresse, rykte 

och utbud påverkar valet av vilken 

förening och aktivitet som den en-

skilde vill engagera sig i. Detta 

omfattar även sponsorernas vilja 

att investera. 

Styrelsen följer noggrant övriga 

motsvarande verksamheter och har 

nära dialog med samarbetspart-

ners/sponsorer.  

Styrelsen för operativ Föreningen har idag en struktur 

där det saknas en kontinuerlig an-

ställd operativ ledningsfunktion – 

VD (kan benämnas till exempel 

Sportchef, verksamhetschef, 

klubbchef) vilket medför att 

hela/delar av styrelsen behöver 

vara operativ till sin natur. Detta 

leder till tidsåtgång för de dagliga 

frågorna parallellt som de strate-

giska frågorna ska behandlas. 

Kontinuerligt se över arbetssättet 

genom arbetsordning såväl inom 

styrelsen som inom föreningen.  

 

På sikt, när de ekonomiska förut-

sättningarna så föreligger, införa 

en VD-funktion. Intill dess, genom 

arbetsordning och attesträtter dele-

gera mer uppgifter till olika verk-

samhetsgrenar.  

 

 

Styrelsen för mycket fokus på trä-

nings/tävlings-grupperna 

Föreningen har en oerhörd bredd 

och djup där allas åsikter och 

verksamheter behöver belysas vid 

styrelsebeslut. Om styrelsen till 

huvuddel har kunskap om eller ak-

tiva barn inom endast ett område, 

till exempel tävlings/tränings inkl. 

teknikgrupperna, är risken stor att 

konsekvenser för övriga verksam-

heter inte vägs in eller belyses vid 

styrelsebeslut. 

Utbildning av styrelsemedlem-

marna om hela föreningens verk-

samhet. 

 

Kontinuerlig återkoppling till 

samtliga verksamheter.  

 

Utveckla hur det vid styrelsebeslut 

ska framgå vilka områden som på-

verkas eller inte påverkas. 

 

De representanter som företräder 

verksamheten behöver bjudas in 

alternativt företrädas tydligare.   

Risk för skador och olyckor  Föreningen bedriver verksamhet 

med människor i miljöer där ska-

dor kan uppstå på såväl anställda 

som våra aktiva.  

Föreningen arbetar med riskana-

lyser, tillbud- och olycksrapporte-

ring.  
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Risk Beskrivning Hantering 

Compliancerisker I föreningens verksamheter är bo-

laget skyldigt att följa lagar, reg-

ler, ingångna avtal (till exempel 

kollektivavtal) och bransch stan-

darder (till exempel svenska Si-

midrottsförbundets simlinje).   

 

Förtroendet från allmänheten och 

det politiska systemet är tillsam-

mans med medarbetarnas och 

medlemmarnas stolthet över före-

ningen en förutsättning för före-

ningens långsiktiga överlevnad.  

Compliancefrågorna är integrerade 

i styrelsens och i det dagliga arbe-

tet i verksamheten.  

 

Vägledande för arbetet är före-

ningens uppförandekod som är an-

tagen av styrelsen.  
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Hållbarhetsrapport  
Föreningens ambition är att aktivt och långsiktigt bidra till de globala målen 2030 inom ramen 

för vår verksamhet och möjligheter. Följande sex av de 17 målen är av föreningen prioriterade 

Mål4 Beskrivning5 Hantering6  

3 God hälsa är en grundläggande förutsättning 

för människors möjlighet att nå sin fulla pot-

ential och att bidra till samhällets utveckling. 

Människors hälsa påverkas av ekonomiska, 

ekologiska och sociala faktorer och mål 3 in-

kluderar alla dimensioner och människor i 

alla åldrar. 

Föreningen arbetar aktivt för att uppnå det 

övergripande målet genom att erbjuda rele-

vanta simidrotter och där tillhörande social 

samvaro och genom detta bidra till delmå-

len att främja mental hälsa (delmål 3.4), fö-

rebygga drogmissbruk (delmål 3.5), före-

bygga dödsfall och skador i trafiken (del-

mål 3.6).  

4 Utbildning är en grundläggande mänsklig rät-

tighet. Utbildningssystem världen över måste 

möta människors behov under hela livet – 

från förskola, grundskola, gymnasium och 

högre utbildning, samt alla människors lika 

möjlighet till livslångt lärande som gynnar 

deltagande i arbets- och samhällsliv. Utbild-

ning är nyckeln till välstånd och öppnar en 

värld av möjligheter som gör det möjligt för 

var och en av oss att bidra till ett hållbart 

samhälle. 

 

Föreningen arbetar aktivt med interna ut-

bildningar men framförallt med att såväl 

grundutbilda som vidareutbilda våra an-

ställda oavsett anställningsform. Före-

ningen bidrar därmed även till lika tillgång 

till yrkesutbildning av god kvalité (delmål 

4.3), öka antalet personer med färdigheter 

för ekonomisk trygghet genom att erbjuda 

många sina första arbeten (delmål 4.4.) och 

kulturens/idrottens bidrag till hållbar ut-

veckling (delmål 4.7).  

5 Jämställdhet mellan kvinnor och män är en 

förutsättning för en hållbar och fredlig ut-

veckling. Jämställdhet handlar om en rättvis 

fördelning av makt, inflytande och resurser. 

Alla former av våld, diskriminering och 

skadliga sedvänjor mot kvinnor och flickor 

drabbar såväl individen som hela samhället. 

Det har bevisats om och om igen att politisk, 

ekonomisk och social jämlikhet mellan kvin-

nor och män bidrar till alla dimensioner av 

hållbar utveckling. 

Att leva ett liv fritt från våld och diskrimine-

ring är en grundläggande mänsklig rättighet 

Föreningen arbetar aktivt med att utbilda 

kring och särskilt betona vikten av jäm-

ställdhet framförallt vad avser diskrimine-

ring (delmål 5.1), ha kvinnor i ledande be-

fattningar (delmål 5.5) och har handlings-

planer (delmål 5.c).  

 
4 Enligt Globala målen – För hållbar utveckling (globalamalen.se) 
5 Enligt Globala målen – För hållbar utveckling (globalamalen.se) 
6 Föreningens arbete för att bidra till samhällets mål/delmål  

https://www.globalamalen.se/
https://www.globalamalen.se/
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Mål4 Beskrivning5 Hantering6  

och helt avgörande för att människor och 

samhällen ska utveckla sin fulla potential. 

8 Anständiga arbetsvillkor främjar en hållbar 

ekonomisk tillväxt och är en positiv kraft för 

hela planeten. Vi måste skydda arbetstagar-

nas rättigheter och en gång för alla stoppa 

modernt slaveri, människohandel och barnar-

bete. Genom att skapa goda förutsättningar 

för innovation och entreprenörskap samt sä-

kerställa anständiga arbetsvillkor för alla 

gynnas en hållbar ekonomisk tillväxt som in-

kluderar hela samhället. 

Föreningen är kollektivavtalsansluten och 

strävar kontinuerligt efter att, inom ramen 

för de ekonomiska ramarna, erbjuda bra 

villkor samt utbilda personalen som mesta-

dels har sitt första jobb i sina rättigheter och 

skyldigheter (främja ungas anställning, del-

mål 8.6) men även att vara en säker arbets-

plats (delmål 8.8). 

10 Grunden för ett hållbart samhälle är en rättvis 

fördelning av resurser och såväl ekonomiskt, 

socialt och politiskt inflytande i samhället. 

Globala målens ledord är Leave No One 

Behind och mål 10 belyser vikten av att 

verka för ett samhälle där ingen lämnas utan-

för i utvecklingen. 

Ett jämlikt samhälle bygger på principen om 

allas lika rättigheter och möjligheter obero-

ende av till exempel kön, etnicitet, religion, 

funktionsvariation, ålder och annan ställning. 

Jämlikhet minskar risken för konflikter och 

främjar alla människors möjlighet att delta i 

och påverka samhällsutvecklingen. 

Föreningen arbetar aktivt med att minska 

inkomstklyftorna (delmål 10.1), säkerställa 

lika rättigheter för alla och utrota diskrimi-

nering (delmål 10.3), inkludera alla inklu-

sive särskilda migrationsprojekt (delmål 

10.7).   

16 Fredliga samhällen och frihet från våld utgör 

både ett mål och ett medel för hållbar ut-

veckling. Inkluderande, ansvarsfulla och rätt-

visa institutioner är grunden för en god sam-

hällsstyrning fri från konflikter, korruption 

och våld. Alla människor är lika inför lagen 

och ska ha lika tillgång till rättvisa och möj-

ligheter att utöva inflytande och ansvarsut-

krävande över beslutsfattande. 

Inga varaktiga framsteg kan nås i en kontext 

präglad av konflikt och våld. Våld innebär 

inte bara mänskligt lidande, det raserar också 

grunden för samhällets ekonomiska, miljö-

mässiga och sociala utveckling. Att stärka 

Föreningen arbetar aktivt, genom bland an-

nat årsredovisningar, men även genom ut-

bildning av ledare för att tidigt upptäcka, 

rapportera och stävja våld, korruption, men 

även för att inkludera ett lyhört och inklu-

derande representativt beslutsfattande (del-

mål 16,2, delmål 16,5 och delmål 16,7).  
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Mål4 Beskrivning5 Hantering6  

rättsstatsprincipen och främja mänskliga rät-

tigheter är nyckeln till fredliga, inkluderande 

och hållbara samhällen. 

 

 

 

 

 

 

  
Vattenpolo på Gamlegården 2021. Stefan Nilsson intervjuas av Radio P4 Kristianstad vid uppstarten Foto: 

KSLS. 
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Föreningens styrning  

Inledning  

Föreningen är att anse som en allmännyttig ideell förening. Det finns ingen särskild civilrättslig 

lagstiftning som reglerar ideella föreningar, vilket det finns för exempelvis ekonomiska före-

ningar och handelsbolag. Föreningen anses inte utgöra en näringsidkande förening. Däremot om-

fattas föreningen av samtliga lagar och regler samt avtal vad avser en arbetsgivare samt därutöver 

andra relevanta svenska lagar, regler och riktlinjer.  

Föreningen har en uppförandekod (Code of Conduct) som innehåller etiska riktlinjer inom en 

rad områden för föreningens och de anställdas agerande såväl på träningar, på tävlingar, i sam-

hället och i agerande gentemot varandra. Dessa framgår av föreningens personal- respektive 

verksamhetshandbok, vilka återfinns på föreningens intranät respektive hemsida. 

Denna föreningsstyrningsrapport är upprättad i syfte att belysa hur föreningen leds baserad på 

årsredovisningslagen, vilket föreningen inte omfattas av men försöker följa i syfte att ge med-

lemmarna så god insikt i föreningen som möjligt. 
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Föreningsstämma  

Föreningsstämman är det högsta beslutande organet i föreningen. Vid föreningsstämman har 

medlemmarna möjlighet att utöva sin rösträtt. Årsstämma ska hållas inom sextio dagar från ut-

gången av varje räkenskapsår.  

Årsmötet genomfördes den 17 februari 2021, digitalt.  

Antalet medlemmar uppgick den 31 december 2021 till 936 personer varav 451 män och 485 

kvinnor, inklusive en hedersmedlem, Tommy Malmsten.  

I år, 2022, avses årsstämman genomföras den 16 februari, digitalt. 

 

Valberedning  

Föreningen ska ha en valberedning bestående av tre personer vilka väljs vid årsmötet.  

Vid årsmötet 2020 valdes Emma Malm, Sonny Modig och Sabina Månsson Hultgren till valbe-

redningen för en period om ett år till ordinarie årsmöte 2021.  

Vid årsmötet den 17 februari 2021 lämnade valberedningen förslag till nyval till styrelse, fyll-

nadsval till styrelse, nyval av styrelsesuppleanter samt förslag på revisor. Årsmötet bejakade för-

slag om styrelse, styrelsesuppleanter och revisorer.  

Vid årsmötet 2021 valdes Mikael Carlsson, Pavo Corluka och Anna Thim till valberedningen för 

en period om ett år till ordinarie årsmöte 2022. 

Valberedningens förslag till beslut på årsstämman 2022 har offentliggjorts i samband med kal-

lelsen till årsstämma 2022.  

 

  

1 

2 



 

Kristianstads Sim- och 
Livräddningssällskap 

ÅRSRAPPORT Sida 29 av 47 

 Datum KSLS löpnummer 

 2022-01-20 20220120:01 

 

 

 

Kristianstads Sim- och Livräddningssällskap 

Organisationsnummer 838200–8806    

 

Styrelsen  

Styrelsens sammansättning  

Enligt föreningens stadgar ska styrelsen bestå av elva personer inklusive ordförande och två 

suppleanter.  

Ordförande samt styrelseledamöterna väljs av årsstämman för en period om två år. Suppleanter 

väljs av årsstämman för en period om ett år.  

Efter beslut på årsstämman den 26 februari 2020 ska styrelsen bestå av ordförande Anders Wen-

del (2 år, 2020–2022), ledamot Cecilia Ekelund (2 år, 2021-2023), ledamot Anna Persson Fors-

man (1 år, 2021-2022), ledamot Marie Brus Gulin (2 år 2020–2022), ledamot Ulrika Mohlin (2 

år, 2021–2023), ledamot Stefan Nilsson (2 år, 2021-2023), ledamot Bengt Petersson (2 år, 2021–

2023), ledamot Martina Ranvert (2 år, 2020–2022) och ledamot Fredrik Sandgren (1 år, 2021-

2022). 

Till suppleanter valdes Caroline Danielsson (1 år, 2020–2021) och Martin Dahlerus (1 år, 2021-

2022). 

Styrelsens sammansättning, inklusive suppleanter, saknar etnisk mångfald, har en jämställd 

könsfördelning med 55 % kvinnor och 45 % män, relativt homogen åldersstruktur men stor sprid-

ning vad avser ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. I styrelsen finns sammantaget 

och generellt sett den kompetens och erfarenhet som är viktig för föreningens verksamhet. I de 

fall styrelsen behövt specialistkompetens har denna inhämtats externt.  

Vid konstituerande styrelsemöte i februari 2021 utsågs Fredrik Sandgren vice ordförande, Bengt 

Petersson till kassör, Anna Persson Forsman till sekreterare, Marie Brus Gulin till HR, Martina 

Ranvert till sammankallande för Tävlingssektionen, Ulrika Mohlin till sammankallande för PR-

sektionen, Cecilia Ekelund till sammankallande för Föräldrasektionen och Martina Ranvert till 

sammankallande för Ungdomssektionen. Till Arbetsutskottet utsågs Anders Wendel, Bengt Pe-

tersson, Marie Brus Gulin och Anna Persson Forman.  

Vid halvårsöversynen av styrelsens arbete övertog Arbetsutskottet ett större ansvar för Tävlings-

sektionen.  

Information om ersättning till styrelseledamöterna finns i not 4, Riktlinjer för ersättning och 

andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare. 
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Styrning och rapportering  

Enligt stadgarna ska styrelsen sammanträda minst fyra gånger/år på kallelse av ordföranden. Till 

styrelsemöte ska även suppleanter och representanter för föreningens samtliga sektioner kallas. 

Dessutom kallas tränarrepresentant. 

Under 2021 har styrelsen haft 23 ordinarie styrelsemöten varav ett konstituerande, 12 extrasty-

relsemöten möten, totalt 35 möten.  

Styrelsen har antagit en arbetsordning inkl. attesträtter. Arbetsordningen innehåller bland annat 

bestämmelser om det antal styrelsemöten som ska hållas, förteckning över de ärenden som ska 

behandlas på styrelsesammanträden samt de särskilda beslut som ska fattas vid det konstitue-

rande sammanträdet.  

Arbetsordningen anger arbetsfördelningen inom styrelsen och dess utskott, arbetsutskottet, in-

klusive samt arbetsfördelningen mellan styrelsen och föreningens sektioner.  

Styrelsens möten följer en agenda och styrelseledamöterna erhåller inför varje möte dokumentat-

ion och beslutsunderlag för ärendena på agendan.  

Vid samtliga styrelsemöten är en representant för de anställda inbjuden i syfte att uppfylla lagen 

om medbestämmanderätt. De tillsvidareanställda beslutar själva vem som deltar vid varje möte.  

En finansiell rapport presenteras vid varje ordinarie styrelsemöte.  

Styrelsen behandlar regelbundet hantering av väsentliga riskområden.  

I styrelsens årliga arbete ingår att besluta om föreningens strategi, vilket under 2021 behandlades 

löpande under året.  

Vid styrelsens möte i december behandlas årligen föreningens budget för kommande år liksom 

riskanalysen.  

Vid styrelsens första ordinarie möte i januari 2022 behandlades årsredovisningen inkl. förvalt-

ningsberättelsen samt helårsutvärderingen av styrelsen. 

Styrelsen har under 2021 särskilt arbetat med frågor relaterade till Vision, arbetsordning och 

Covid-19. Styrelsen har även under året arbetat med tillsättandet av ny chefstränare.  

Sektionsarbetet utgör en väsentlig del av styrelsens beslutsunderlag. Styrelsen fattar därefter be-

slut i de frågor där sektionerna förberett ärenden inför styrelsebeslut. 

Styrelsen har följt föreningens stadgar och dess intention. Det styrelsen fattat beslut om vilket 

kan uppfattas stå i strid med stadgarna är 

1) Avseende arbete i arbetsutskott vs hela styrelsens engagemang har styrelsen fortsatt valt 

att arbeta som en styrelse/arbetsutskott. För närmare beskrivning se, not 4, Styrelsens 

arbete i utskott.    
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2) Vid styrelsemöten har inte tränarrepresentant bjudits in utan representant för de anställda 

då detta mer uppfyller lagen om medbestämmanderätt. Styrelsen har tolkat att en anställd 

kan representera såväl tränare som administratör.  

Utvärdering  

Styrelsens ordförande utvärderar styrelsens arbete halv- respektive helårsvis, och vilka förbätt-

ringsområden som finns, för att kunna utveckla styrelsens arbetsformer och effektivitet. Utvär-

deringen genomförs genom att ledamöterna besvarar ett frågeformulär och lämnar sin uppfatt-

ning om hur väl styrelsen och dess arbete fungerar. Resultatet jämförs sedan med tidigare och 

diskuteras vid styrelsemötet i augusti respektive januari. Frågeformuläret är uppdelat i sex delar 

som behandlar kompetensbredden, hur styrelsearbetet genomförs, ordföranden, sammansätt-

ningen, samarbetsklimatet och förbättringsområden.  

Styrelsens ordförande deltar inte i styrelsens diskussion om resultatet av utvärderingen av ord-

föranden.  

 

Arbetsutskottet (löpande driften) 

Arbetsutskottet  

Styrelsen beslutade i februari 2020, med anledning av den komplexa situation som föreningen 

befann sig i, såväl vad avsåg ekonomi, personalärenden, verksamheten som att de flesta styrel-

seledamöter var nya, att för föreningens bästa och för samtliga ledamöters möjlighet till att skapa 

sig förståelse för föreningens verksamhet, bordlägga arbetet i arbetsutskottet och i stället lyfta 

samtliga frågor till styrelsen. Den grundläggande tanken var att detta var en initial åtgärd men 

med anledning av bland annat Covid-19 behölls arbetsmetoden intill en ny styrelsen var konsti-

tuerad 2021. Under resterande del av 2021 har mer och mer arbete överförts till arbetsutskottet 

avseende den löpande verksamheten men styrelsen har fortsatt inriktningen att det ska vara ett 

nära och fördjupat samarbete mellan styrelsen och arbetsutskottet, baserat på samma grund som 

under 2020. Därav har antalet styrelsemöten varit omfattande och av mycket operativa karaktär.      

Inriktningen för 2022 är att arbetsutskottet övertar än mer av den dagliga operativa förvaltningen 

och styrelsen inriktas mot mer strategiska frågor. Dock är allt beroende och avhängt på utveckl-

ingen av ekonomin och framförallt Covid-19. 

 

Föreningens revisorer  

De externa revisorernas uppgift är att, på medlemmarnas uppdrag, i enlighet med gällande lagar 

och föreskrifter, revidera föreningen. Revisorn lämnar också en revisionsberättelse till årsstäm-

man.  

Vid årsmötet 2021 valdes till huvudrevisor Sandra Winqvist och till medrevisor Philip Ahlbin, 

båda verksamma vid revisionsbolaget Grant Thornton, intill nästa ordinarie årsstämma.     

5 
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Ersättning till revisorer 2020–2021  

Föreningens revisorer ur Grant Thornton erhåller arvode efter utfört uppdrag. Under räken-

skapsåret 2021 har ersättning om ca 32 400 kronor utbetalats för revisionen avseende verksam-

hetsår 2020. 

Styrelsens rapport om intern kontroll avseende finansiell rapportering  

Styrelsen ansvarar för intern kontroll avseende finansiell rapportering. Styrelsen säkerställer kva-

liteten på den finansiella redovisningen genom fastställande av arbetsordning samt nära dialog 

med revisorn.  

Styrelsen har samverkat med revisorn kontinuerligt under året samt att styrelsen har träffat revi-

sorn för genomgång av revisorns granskning av bolaget för räkenskapsåret 2021. 

Hela styrelsen tar del av de ekonomiska rapporterna inklusive årsrapporten innan den publiceras 

och internrevisionen/kontrollen följer regelbundet upp den finansiella rapporteringen samt övrigt 

enligt fastställd internkontrollplan.  

 

Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare  

Styrelsen är helt ideell och ingen lön eller arvoden har utbetalats utöver rese- eller andra ersätt-

ningar vid deltagande vid externa möten. Ersättning till styrelseledamöterna har under 2021 be-

stått av, avtackningsblommor till styrelseledamöter för verksamhetsår 2020/2021, enklare fika i 

samband med möte och erhållande av profiltröja för representation. Ingen julklapp erhölls under 

2021 m.a.a. det ekonomiska läget.   

Samtliga tillsvidare- och visstidsanställda har erhållit kollektivavtalad lön samt förmåner enligt 

respektive anställningsavtal. Samtliga anställda har, baserat på omfattningen av deras anställ-

ning, erhållit julklapp om i storleksordningen 200–400 kronor samt arbets- och profilkläder, allt 

i enlighet med av styrelsen fastställd personalhandbok. 
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Finansiella rapporter och noter  

 

Resultaträkning 
 

Årsredovisning för Kristianstads Sim o Livräddningssällskap 

    

Räkenskapsår 1 2020-12-31 2021-12-31 

    

    

Resultaträkning Not 2020-12-31 2021-12-31 

    

Föreningens intäkter  2 807 766 3 450 632 

Bidrag, statliga o kommunala  713 025 821 294 

Summa intäkter 2 3 520 791 4 271 926 

    

Tränings o tävlingskostnad  -454 212 -909 148 

Personalkostnader 3 -2 815 062 -2 961 842 

Övriga Kostnader  -251 675 -278 009 

Summa kostnader  - 3 520 949 - 4 148 999 

    

Rörelseresultat f avskrivningar -158 122 927 

    

Avskrivningar 4 -9 437 -28 140 

Rörelseresultat e avskrivningar -9 595 94 787 

    

Ränteintäkter  0 1 

Räntekostnader  -317 -99 

Övriga finansiella kostnader  -3 223 -715 

    

Årets resultat  -13 135 93 974 
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Balansräkning     

    

    

Tillgångar  2020-12-31 2021-12-31 

    

    

Inventarier 4 35 836 47 846 

Summa anläggningstillgångar  35 836 47 846 

    

Kassa, bank, postgiro  1 095 980 1 448 165 

Kundfordringar  57 295 81 526 

Förutbetalda kostnader o uppl. intäkter   152 064 

Övriga fordringar  160 314 16 489 

Lager  36 374 31 908 

Summa omsättningstillgångar  1 349 963 1 730 152 

    

    

Summa tillgångar  1 385 799 1 777 998 

    

    

    

Eget Kapital o Skulder    

    

Balanserat resultat  479 322 466 187 

Årets resultat  -13 135 93 974 

Summa eget kapital  466 187 560 161 

    

Avsättningar    

    

Avsättningar 5 0 439 000 

Summa avsättningar  0 439 000 
    

Kortfristiga skulder    

    

Leverantörsskulder  62 253 103 275 

Övriga skulder  133 066 185 324 

Upplupna kostnader o förutb intäkter 6 724 293 490 238 

Summa kortfristiga skulder  919 612 778 837 

    

Summa skulder o eget kapital  1 385 799 1 777 998 
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Noter 

1 Redovisningsprincip     

 Föreningen tillämpar redovisningsprincip i enlighet med artikel K3 

 Årsbokslut är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen  

 och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1)   
      

   2020 2021  
2 Föreningens intäkters fördelning    

      

 Medlemsavgifter  169 640 99 275  

 Tränings-/Tävlingsavgift 567 567 563 175  

 Startavgifter egna tävlingar 0 44 721  

 Simskoleavgifter  940 898 650 868  

 Deltagaravgift egna läger  80 000  

 Sponsring  244 679 359 612  

 Metersim  135 036 122 633  

 Övriga intäkter  749 946 1 530 348  

   2 807 766 3 450 632  

      

 Bidrag, statliga o kommunala    
      

 Statliga bidrag  208 573 294 518  

 Statligt lönebidrag  0 0  

 Kommunala bidrag  409 452 526 776  

 Övriga bidrag  95 000 0  
      

   713 025 821 294  

      

 Summa Föreningens intäkter 3 520 791 4 271 926  

      

3 Personalkostnader     
      

 Månadslöner  1 290 554 1 215 170  

 Lön timanställda  627 911 811 575  

 Semesterlöner  172 635 175 099  

 Arbetsgivaravgifter  463 229 496 534  

 Särskild löneskatt  20 758 23 645  

 Avtalsförsäkringar  95 310 99 130  

 Rese- o kostnadsersättningar 10 892 19 949  

 Utbildning  51 062 90 705  

 Personalärenden, sjuk o hälsovård 71 089 11 783  

 Övriga personalkostnader 11 874 18 252  
      

 Summa Personalkostnader 2 815 314 2 961 842  
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4 Inventarier     
      

 Ingående anskaffningsvärden 144 732 144 732  

 Inköp  0 40 150   
 Kassation   - 23 369  

 Utgående ack anskaffningsvärden 144 732 161 513  

      

 Ingående avskrivningar -99 459 -108 896  

 Årets avskrivningar  -9 437 - 18 793  
 Justerad m a kassation - 14 022  

 Utgående ack avskrivningar -108 896 - 113 667  

      

 Utgående redovisat värde 35 836 47 846  

      

5  Avsättningar     
      

 Erhållna stiftelsemedel för simskola 2022 0 439 000  

 Summa avsättningar 0 439 000  

     

6 Upplupna kostnader o förutb intäkter    
      

 Upplupna löner  146 784 0  

 Upplupna semesterlöner 264 272 174 974  

 Upplupna sociala avgifter 183 788 0  
 Beräknade upplupna sociala avgifter 0 53 389  

 Övriga interimsskulder 129 450 261 875  
      

 Summa Uppl kostnader o förutb intäkter 724 294 490 238   
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Övrig information  

Aktuell styrelsesammansättning  
 

 

På bilden saknas ledamot Anna Persson Forsman och ledamot Stefan Nilsson. Foto: Fotograf Fredrik 

 

1 Martin Dahlerus Suppelant i styrelsen sedan 2021 

Född 1977 

Läkare vid Kristianstadkliniken 

 

Andra styrelseuppdrag  

- 
 

2 Cecilia Ekelund Ledamot i styrelsen sedan 2021 

Sammankallande Föräldrasektionen sedan 2021 

Suppleant i styrelsen 2020 – 2021  

Född 1971 

Lärare vid Parkskolan, Kristianstad 

 

Andra styrelseuppdrag  

- 

 

 

1 2 3 

4 

5 6 

7 
8 

9 
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3 Ulrika Mohlin Ledamot i styrelsen sedan 2020 

Sammankallande PR-sektionen sedan sommaren 2020 

Född 1967  

Säljare Alfa Laval AB 

 

Andra styrelseuppdrag  

- 

 

4 Bengt Petersson Ledamot i styrelsen sedan 2020, kassör sedan 2020 

Ledamot i Arbetsutskottet sedan 2020 

Född 1957  

Logistiker  

 

Andra styrelseuppdrag  

Sekreterare i Brf Eget Bo, Kristianstad 
 

5 Anders Wendel Ordförande sedan 2020  

Ordförande i arbetsutskottet sedan 2020  

Född 1977 

Chef på Combitech AB   

 

Andra styrelseuppdrag  

- 

 

6 Marie Brus Gulin Ledamot i styrelsen sedan 2020, HR sedan 2020 

Född 1974 

Manager HR Services & Payroll, Stora Enso Paper AB  

 

Andra styrelseuppdrag  

- 

 

7 Martina Ranvert  Ledamot i styrelsen sedan 2020  

Sammankallande Tävlingssektionen sedan 2021 

Sammankallande Ungdomssektionen sedan 2021   

Född 1982 

Programsamordnare/Förstelärare Ekbackeskolan, Osby   

 

Andra styrelseuppdrag  

GF Knislinge, Kassör  
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8 Caroline Danielsson Suppleant i styrelsen sedan 2021 

Född 1982 

Kommunikatör Krinova AB 

 

Andra styrelseuppdrag  

Kristianstad HK 

 

9 Fredrik Sandgren Ledamot i styrelsen sedan 2021, vice ordförande sedan 2021 

Född 1983 

Advokat, Kristianstad Advokatbyrå  

 

Andra styrelseuppdrag  

Österlövs IS 

Advokatsamfundets Södra avdelning 

 

10 Anna Persson  

Forsman 

Ledamot i styrelsen sedan 2021, sekreterare sedan 2021 

Suppleant i styrelsen 2020 

Född 1973 

Bibliotekarie Lunds universitet  

 

Andra styrelseuppdrag  

- 

 

11  Stefan Nilsson Ledamot av styrelsen sedan 2021 

Ingenjör vid Endeco GmbH 

Född 1964 

 

Andra styrelseuppdrag  

- 
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Närvaro styrelsemöten  

Styrelsen för perioden 1 januari 2021 till och med 17 februari 2021 

 

Namn 

Ordinarie 

styrelsemöte7 

Extra 

styrelsemöte8 

 

Utskottsmöte9 

Ersättning,  

arvode, lön10 

Anders Wendel 2 3 -  

Per Klint 2 2 -  

Martina Ranvert 2 3 -  

Bengt Petersson 2 3 -  

Marie Brus Gulin 2 3 -  

Ulrika Mohlin 2 3 -  

Josefina Wahlund 2 2 -  

Veronika Jarl 2 2 -  

Marcus Klint 1 1 -  

Anna Persson Forsman 2 1 -  

Cecilia Ekelund 2 1 -  

Representant för anställda 1 211 - -12 
 

Styrelsen för perioden 17 februari 2021 till och med 31 december 2021 

 

Namn 

Ordinarie 

styrelsemöte13 

Extra 

styrelsemöte14 

 

Utskottsmöte15 

Ersättning,  

arvode, lön16 

Anders Wendel 21 10 - 0 

Cecilia Ekelund 20 9 - 0 

Anna Persson Forsman 17 9 - 0 

Marie Brus Gulin 19 10 - 0 

Ulrika Mohlin 17 8 - 0 

Stefan Nilsson 13 5 - 0 

Bengt Petersson 20 9 - 0 

Martina Ranvert 18 10 - 0 

Fredrik Sandgren 14 8 - 0 

Caroline Danielsson 17 8 - 0 

Martin Dahlerus  13 7 - 0 

Representant för anställda 19 417 - -18 

 
7 Under perioden har två (2) Styrelsemöten genomförts 
8 Under perioden har tre (3) Extra styrelsemöten genomförts 
9 Under perioden har inga (0) Arbetsutskottsmöten genomförts 
10 Ingen ersättning för perioden 2021 har utbetalats utöver ev. privata utlägg vid inköp till föreningen och körer-
sättning vid deltagande i externa möten.  
11 Endast kallade till två (2) av de Extra styrelsemötena 
12 Deltagande i styrelsearbetet ersätts inte utöver normal lön   
13 Under perioden har 21 Styrelsemöten genomförts 
14 Under perioden har 10 Extra styrelsemöten genomförts 
15 Under perioden har inga (0) Arbetsutskottsmöten genomförts 
16 Samtliga i styrelsen har erbjudits enklare fika vid enstaka möten samt erhållit profiltröja för representation. 
Ingen julgåva utdelades till styrelsen m.a.a. det ekonomiska läget. Utöver detta har ersättning i form av privata 
utlägg vid inköp till föreningen och körersättning vid deltagande i externa möten utbetalats.  
17 Endast kallade till fyra (4) av de Extra styrelsemötena 
18 Deltagande i styrelsearbetet ersätts inte utöver normal lön 
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Rekord 

Vi är som bekant en simklubb med en fantastisk tradition och har genom åren fostrat en stor 

mängd mycket duktiga simmare. För att slå ett av våra klubbrekord så behöver man tillhöra de 

allra bästa i landet i respektive åldersklass. Detta är en oerhört stor prestation.  

Under 2021 fick vi följande nya rekordhållare.  

Noah Brylski  

Frisim 800 m 9.36.13 åldersrekord för pojkar 13 år 

Frisim 1500m 18.12.59 åldersrekord för pojkar 13 år 

Medley 100m 1.07.66 åldersrekord för pojkar 13 år 

 

Melvin Carlsson 

Rygg 50 m 26.54 åldersrekord för pojkar 16 år 

Rygg 100m 57.39 åldersrekord för pojkar 16 år 

Rygg 200m 2.09.03 åldersrekord för pojkar 16 år 

 

Jacob Glans 

Rygg 50m 26.37 klubbrekord och åldersrekord för pojkar 15 år 

Rygg 100m 56.64 klubbrekord och åldersrekord för pojkar 15 år 

Rygg 200m 2.05.02 klubbrekord och åldersrekord för pojkar 15 år 

 

Alice Gulin 

Fjäril 50m 28.93 åldersrekord för flickor 15 år 

 

Thyra Hopp 

Bröst 50m 39.58 åldersrekord för flickor 11 år 
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Olivia Klint Ipsa 2021 

Bröst 50m 30.89 klubbrekord och åldersrekord för flickor 16 år  

Bröst 100m 1.06.95 klubbrekord och åldersrekord för flickor 16 år 

Bröst 200m 2.26.25 klubbrekord och åldersrekord för flickor 16 år 

Fjäril 50m 28.10 åldersrekord för flickor 16 år 

Frisim 50m 26.49 åldersrekord för flickor 16 år 

Medley 100m 1.04.79 åldersrekord för flickor 16 år 

 

Vicky Luc 

Rygg 50 m 31.32 åldersrekord för flickor 14 år 

 

Malte Ljunggren 

Frisim 800 m 9.07.57 klubbrekord och åldersrekord för pojkar 15 år 

 

Jacob Olsson 

Bröst 50m 30.10 åldersrekord för pojkar 15 år 

Bröst 100m 1.04.14 åldersrekord för pojkar 15 år 

Bröst 200 m 2.18.26 klubbrekord och åldersrekord för pojkar15 år 

Medley 400 m 4.40.64 åldersrekord för pojkar 15 år 
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Signeringssida19 

 

 

  

 
19 Signeringssidan i årsrapporten är en digitaliserad version av originalet i syfte att öka tillgängligheten. Vid önske-

mål att ta del av originalutgåva, kontakta kansli@ksls.se 

mailto:kansli@ksls.se
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Revisionsberättelse20  
 

 

Rapport om årsbokslutet 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsbokslutet för Kristianstads Sim- o Livräddningssällskap för år 

2021. Föreningens årsredovisning ingår på sidorna 33-36 i dokumentet Årsrapport 2021. 

Enligt vår uppfattning har årsbokslutet i allt väsentligt upprättats enligt bokföringslagen.  

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 

enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är oberoende i förhållande till föreningen 

enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Annan information än årsbokslutet 

Det är styrelsen som har ansvar för annan information i årsbokslutet utöver sid 33-36 i dokumentet Årsrapport 2021. 

Annan information består av verksamhetsberättelse för år 2021. 

Vårt uttalande avseende årsbokslutet omfattar inte denna andra information och vi gör inget uttalande med bestyr-

kande avseende denna information.  

I samband med vår revision av årsbokslutet är det vårt ansvar att läsa den information som identifierats ovan och 

överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsbokslutet. Vid denna genomgång beaktar 

vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla 

väsentliga felaktigheter.  

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen 

innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.  

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsbokslutet upprättas och för att bokföringslagen tillämpas vid upprättandet 

av årsbokslutet. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta ett 

årsbokslut som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsbokslutet ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksam-

heten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten 

och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats 

om att avveckla verksamheten. 

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsbokslutet som helhet inte innehåller några väsentliga 

felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller 

våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt 

 
20 Revisionsberättelsen i årsrapporten är en digitaliserad version av originalet i syfte att öka tillgängligheten. Vid 

önskemål att ta del av originalutgåva, kontakta kansli@ksls.se   

mailto:kansli@ksls.se
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ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktig-

heter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 

rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsbokslutet. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning 

under hela revisionen. Dessutom: 

•  identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsbokslutet, vare sig dessa beror på oegentlig-

heter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisions-

bevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka 

en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, 

eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig informat-

ion eller åsidosättande av intern kontroll. 

•  skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för vår revision för att 

utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om ef-

fektiviteten i den interna kontrollen. 

•  utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i 

redovisningen och tillhörande upplysningar. 

•  drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av års-

bokslutet. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon vä-

sentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om före-

ningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste 

vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsbokslutet om den väsentliga osäkerhetsfak-

torn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsbokslutet. Våra slutsatser baseras på 

de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhål-

landen göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten. 

•  utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsbokslutet, däribland upplysningarna, 

och om årsbokslutet återger de underliggande transaktionerna och händelserna i enlighet med bokföringslagen. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för 

den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande 

brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar 

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsbokslutet har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för 

Kristianstads Sim- o Livräddningssällskap för år 2021 samt av förslaget till dispositioner beträf-

fande föreningens vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 

och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 

"Revisorns ansvar". Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 

fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 



 

Kristianstads Sim- och 
Livräddningssällskap 

ÅRSRAPPORT Sida 46 av 47 

 Datum KSLS löpnummer 

 2022-01-20 20220120:01 

 

 

 

Kristianstads Sim- och Livräddningssällskap 

Organisationsnummer 838200–8806    

 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust, och det 

är styrelsen som ansvarar för förvaltningen enligt stadgarna. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revis-

ionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende 

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 

föreningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust, och därmed vårt 

uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med stadgarna. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed 

i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot för-

eningen, eller att ett förslag till dispositioner av föreningens vinst eller förlust inte är förenligt med stadgarna. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en profess-

ionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av 

föreningens vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande gransknings-

åtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär 

att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och 

där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade 

beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfri-

het. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust 

har vi granskat om förslaget är förenligt med stadgarna. 

 

Kristianstad den 21 januari 2022 

 

 

Sandra Winqvist 

Auktoriserad revisor FAR 

 

 

Philip Ahlbin 

Auktoriserad revisor FAR 
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