
Välkomna

8 januari 2022



Vår förening idag – vilken bredd!

Uppdragsutbildningar/Projekt/Fysisk aktivitet på recept m.m. 
(Badbevakning, Badkul, Open Water, Vuxenkurser, Sommarkollo m.m.) 

Livräddningsgrupp Masters Morgonbadarna 

Tävlings- o. teknikgrupper Simskolan 

Föreningen i siffror
~ 940 medlemmar
~ 6 tillsvidareanställda
~ 50+ visstidsanställda
Omsättning ~ 4 MSEK/år

Webbshop

Vattenpolo 

SeniorsimLIU



2021 – FANTASTISKT



Vår förening idag - mycket på G!

NIU – 2023?Badriket 2022-09-30 Dialog om ny marknadsföring

Simhopp KonstsimParasim

https://ksls.shop.waypoint.nu/


HELGE RIVER MEET – 2022….



Föreningen i ett sammanhang

Sverige

Antal invånare 
• 10,3 miljoner
• 4,16 Mkr i kommunala 

föreningsbidrag (120 kr/invånare)

Kristianstads kommun 
• Ca 85 000 invånare 
• 176 föreningar
• 3,5 Mkr kommunala 

föreningsbidrag (ex covid-stöd) 
(41 kr/invånare) 

• 11 Mkr kommunala 
föreningsbidrag (inkl. covidstöd) 
(129 kr/invånare)  

Idrottsrörelsen

Riksidrottsförbundet 

• (Ca 175 medlemmar/förening)

Svenska Simförbundet 
• Ca 300 föreningar

• Ca 170 000 medlemmar

• (Ca 560 medlemmar/förening)

Skånesim
• 46 föreningar 

• 36 800 medlemmar

• (Ca 800 medlemmar/förening) 

Kristianstads Sim- och Livräddningssällskap 
• 8 Verksamheter – 6 tv anställda, 50+ visstidsanställda, ideella 

• (Ca 940 medlemmar)



Föreningen i ett sammanhang
Varför livslångt?

MSB (1998-2007)
Alkohol
Familjeförhållande
Simkunnighet
Sjukdom
Ursprung
Övervakning



Trender som påverkar - Ungdomar



VISION 

Våra aktiva

Erbjuds  
moderna och 
tidsenliga 
simidrotter i 
alla åldrar för 
såväl elit som 
motionär

Våra anställda

Självklara valet 
för tränare och 
ledare med 
ambitioner att 
utvecklas såväl 
professionellt 
som personligt  

Samhällsengagemang

Utgör en naturlig del 
av samhället, bidrar 
till samhällsnyttan 
och är en relevant 
del av  svensk 
simidrott på alla 
nivåer



VÅR STRATEGI

Stadgar

Infrastruktur EkonomiKultur Medlemmar Anställda/ledare

Våra verksamheter

Våra mål

Vår vision



VÅR KULTUR – VÅRA KÄRNVÄRDEN 

Tillsammans

SamhällsnyttigLivslångt

För alla



FÖR ALLA 

Målbild 
Inom vår förening 
känner alla sig 
välkomna och alla vet 
vad vi står för, vilka 
gemensamma mål och 
värderingar vi har. 

Vår verksamhet och 
våra ledare ser till att 
alla känner sig 
inkluderade, kan 
utvecklas och känner 
glädje, trygghet, 
delaktighet och 
gemenskap



TILLSAMMANS
När vi arbetar gemensamt, 

för samma mål,
är allt möjligt! 

Vi, tillsammans!

Respekt, gemenskap, sammanhang, inkludering, trygghet

Vem är vi?
Vi föreningen 
Vi i kommmunen
Vi föreningar i NÖ 
Skåne/V Blekinge
Vi Skåne Sim
Vi Svensk Simidrott 

Målbild 
Alla inom vår förening är delaktiga och samarbetar för 
gemensamma mål med simidrottaren i centrum.

Mångfalden i våra simidrotter lockar människor i alla åldrar och 
med skilda idrottsintressen till att vara aktiva hela livet



LIVSLÅNGT

Nyfödd – Förskola

Låg- & Mellanstadie

Högstadie

Gymnasie

Högskola

Arbetsliv

Pensionärsliv

Simskola
Motion
Simidrotter inkl. para
Rehabilitering/
Fysisk aktivitet på recept
Aktiv/ledare/ideell 

Vattenvana
Gemenskap

Målbild 
Vår förening har en verksamhet som 
du, oavsett ålder kan och vill vara 
delaktig igenom hela livet. 

De aktiva ges även möjligheter att 
utöva andra idrotter 

Det är naturligt att lära sig simma i vår 
förening och simkunnigheten öppnar 
dörrar till fortsatt simidrottande och 
gemenskap i och kring vatten

Fler börjar och stannar kvar i vår 
verksamhet där alla utvecklas utifrån 
sina egna förutsättningar och kan välja 
att simidrotta för att det är roligt. För 
att må bra eller satsa för att nå den 
yttersta eliten



SAMHÄLLSNYTTA

Hållbar arbetsplats, Hållbart samhälle, Samhällsaktör 

Målbild 
Vår förening harmonierar med utvecklingen i samhället och har en attraktiv verksamhet

Vi har goda relationer och samverkar med omvärlden vilket gör att vi ses som en självklar 
samarbetspartner och samhällsaktör  



EKONOMI

Ca 3,6 Mkr



Försäljning 2022

❖ Newbody

Försäljning feb 2022 och sept 2022

❖ Bjärechips

Försäljning april 2022 och ev. okt 2022

❖ Kakservice

Försäljning maj 2022 och nov 2022

❖ Korv, Bromölla Chark

Försäljning juni 2022 och ev. dec 2022

❖ Bingolotto

Försäljning dec 2022

❖ KSLS-lotten

Försäljning 2022

❖ Trygghetsvandringar

Datum för år 2022 ännu ej klara.



Uppdaterade dokument



Kap. 4 Klädpolicy



KSLS

Kompetenta

Snabba

Lyckliga

Simmare



KOMPETENTA

 I KSLS främst utbilda simmare, inte träna dem

 Simmaren ska äga sin egen idrott 

 Vi ska vara transparenta mot simmare och föräldrar 

 Slutmålet är att simmaren ska vara självgående 



SNABBA

 Korta sträckor med hög energi

 Simning är en teknikidrott 

 Mycket variation på lektionen och träningen 

 Uthållighetsträning är lätt och det kan de få senare

 Dyk och starta mycket 

 Kickar och delfinrörelsen grundläggande 



LYCKLIGA

 Idrott har ett viktigare syfte än att få fram 
Olympier 

Det är en större bedrift om vi har 10 st 25 åringar 
som fortsätter träna än endast en vuxen 
elitsimmare 

Vi tränare måste föregå med gott exempel och 
utstråla glädje

 Simmarna väljer själva hur ofta de vill träna

 Simmarna ska visa respekt till sina gruppkamrater 



SIMMARE

Simmare är inte något du måste 

vara alltid

På träningen är alla simmares tid 

lika viktig 





FRAMTIDEN 

Våren 2022

Ny pedagogisk inriktning ny metodik smygs igång

Hösten 2022 

Ny simhall

Ny struktur i teknik och tävlingsgrupperna

Ny utbildningsstruktur i klubben

Våren 2023

Ny struktur i simskolan 



Frågor


