
.17

 NKK
 Årsredovisning

Norrköpings Kappsimningsklubb

Simning med fart
NKK såklart!!!Norrköpings Kappsimningsklubb



NKK Årsredovisning 2017 2

Innehåll
 3 Dagordning 

 4 Ordföranden har ordet 

 6 Managern har ordet

 8 Kursverksamheten

 9 Tävlingsverksamheten

11  NKK Masters

12  NKK:s styrelse 2017

13  Förvaltningsberättelse

15  Ekonomisk redovisning

17  Noter

21  Revisionsberättelse

23  Budget

25  Klubbmästare 2017

Breddidrott innebär att man arbetar 
med flera verksamheter för människor i 
olika åldrar och på olika nivåer – något 
som är ett av NKK:s fokusområden för att 
bli en totalleverantör inom simidrott. 
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Dagordning
Vid Norrköpings Kappsimningsklubbs årsmöte den 21 mars 2018

1. Mötets öppnande.

2. Fastställande av röstlängd för mötet

3a. Val av:  ordförande för mötet. 

3b. Val av:  sekreterare för mötet.

4. Val av 2 protokolljusterare, tillika rösträknare.

5. Mötets stadgeenliga utlysande

6. Fastställande av dagordning

7a. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2017. (Sid 4-12)

7b. Styrelsens förvaltningsberättelse, (balans- och resultaträkning)  
 för räkenskapsåret 2017. (Sid 13- 24)

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under  
 det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10. Fastställande av medlemsavgifter.  
 Styrelsens förslag på Medlemsavgift för 2018 
 Junior (tom. det år man fyller 20) 250 kr 
 Senior 350 kr 
 Ständig medlem  1 500 kr 
 Stödjande medlem  150 kr

11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande  
 verksamhets- och räkenskapsåret.

12a. Val av föreningens ordförande för en tid av ett år.

12b. Val av tre styrelseledamöter för en tid av två år.

12c. Val av 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.

12d. Val av minst en revisor samt revisorssuppkeant för en tid av ett år.  
 ( I detta val får inte styrelsens ledamöter delta. )

12e. Val av minst två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år. 
 En av ledamöterna utses till orförande.

13. Behandling av styrelsens propositioner och i rätt tid inkomna motioner.

14. Årsmötets avslutande.   

Prisutdelningar: 

 • Bästa Kamrat (Val av ”Bästa Kamrat”, sker genom sluten omröstning.) 
 • Göte Nilzéns minne  
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

När förändringens vindar 
blåser bygger en del vindskydd 
- vi bygger väderkvarnar.

Sitter i skrivande stund och tittar ut genom fönstret på 
en fantastisk vinterdag, solens strålar värmer och den 
vita snön glittrar och lyser upp dagen. 

2017.
Precis som denna vinterdag återspeglar verksam-
hetsåret med NKK ett flertal av dessa ögonblick som 
etsat sig fast i våra minnen allt från de första simta-
gen till nya vänner och framgångar både tränings- & 
tävlingsmässigt. 
 NKK är en av Sveriges anrikaste simföreningar 
snart 100 år ”ung” med en enorm erfarenhet och 
stabil grund för att fortsätta växa och utvecklas på. 
Föränderliga vindar och nya förutsättningar sätter 
spår och tar tid att anpassa sig till men den väg vi 
lagt är den väg vi ser kommer att leda oss mot våra 
långsiktiga mål.
 NKK är på väg in i vändning efter ett par mycket 
tuffa år av omställning där bitar börjar att falla 
på plats och visa bitar har fallit bort. Verksamhets-
mässigt har vi en positiv utveckling och vi håller  
kostnadsbilden. Den totala ekonomin visar dock  
ett underskott vilket beror på lägre föreningsbidrag,
färre sponsorer och en tuffare konkurrens om 
sponsormedel. Vår Kursverksamhet avvek från den 
optimistiskt budgeterade beläggningen, men här ser 
vi nu en positiv trend inför det kommande verksam-
hetsåret.  
 Att driva en aktiv tävlingsförening inom sim- 
sporten är en utmaning och att kunna ge våra 
tävlingssimmare de förutsättningar som krävs för 
att utvecklas vad gäller träning & tävling kräver 
ekonomi och bassängutrymme. Svensk simning har 
starka affischnamn som Sara Sjöström men även där 

ser vi att sponsorerna till simförbundet sviker och det 
blir en ökad kostnad på de lokala föreningarna. Vad 
gäller bassängutrymme står våra förhoppningar till 
det utlovade nya badhuset 2019/2020 vilket vore den 
bästa 100-års presenten NKK kan få. 
  Förändrade resultat kräver förändrat beteende 
och med återkoppling till inledande citat behöver vi 
tänka utanför ”boxen”, den vändning vi nu gör kräver 
ett rejält frånskjut där ”VI” medlemmar kommer vara 
en starkt avgörande resurs i att nå våra långsiktiga mål 
och kunna fortsätta arbeta efter vår verksamhetsplan! 

Kursverksamheten.
Simkunnigheten fortsätter att öka och NKK utvecklar 
sitt koncept för att tillgodose kommuninvånarnas  
behov. 2017 har vi investerat i vår personal för att 
kunna möta den hårdnande konkurrensen på mark-
naden och bli Norrköpingsbornas förstahandsval när 
det gäller att lära sig simidrott. Vi ser en ökning av
deltagare för VT2018 och en 100% beläggning på 
skolsimmet. 2018/2019 har vi målet att få igång en 
varmvattenbassäng för babysim, simundervisning 
m.m. vilket är enda möjligheten att utöka verksam-
heten. 

Tävlingsverksamheten.
Vi är inne i en generationsväxling men ser positivt 
att det kommer nya talanger som vill fram. En av de 
kanske viktigaste besluten som togs under 2017 var
att investera och stabilisera träningskåren för att 
kunna göra en långsiktig satsning. Vi ser att det fram-
gångsrikt börjar att forma sig och förutsättningarna 
att utvecklas som simmare i NKK är mycket goda. 

forts.
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Mastergruppen.
Simning är fantastiskt och det är med glädje vi följer 
utvecklingen av masters och vår vuxenverksamhet. 
Tillväxten och utvecklingsmöjligheterna i denna 
verksamhet är enorma och viktiga för både NKK som 
förening och för kommunen. 

Café Sjöjungfrun.
Vi har under ett antal år arbetat i motvind och inte 
haft de förutsättningar som krävts för att vända. 
Vi beslutade att avveckla Sjöjungfrun och lägga 
de resurser och engagemang vi har på vår kärn-
verksamhet. Tråkigt och beklagligt och i skrivande 
stund är det inget klart med vem som tar över 
verksamheten from 1:a juni. Vi tackar hela personalen 
och Omsorgen för ett utmärkt arbete. 

Kansli.
NKK´s kansli är navet i vår verksamhet och med det 
otroliga arbete som görs kan man inte annat säga än 
att man är imponerad. Tack för det fantastiska arbete 
ni gör. Ett speciellt tack, för det engagemang och 
arbete som gjorts för föreningen, går till vår förre 
klubbmanager Åsa Gårdman. Åsa går vidare mot 
nya utmaningar och vi önskar henne lycka till, men vi 
ser fram mot att fortsatt få se henne i föreningen som 
engagerad förälder. 

Styrelsen.
Året 2017 har till stor del handlat om att sätta och 
vidareutveckla organisationen NKK 2.0. Vi kan 
konstatera att visa områden fungerar och andra 
behöver formas efter förändringar som vi också 
ser i vårt samhälle. Vi ser fram mot att 2018 fortsätta 
med visionen och delmålen – så att vi i framtiden får 
skörda:
 • Ny simhall

 • Bli den största föreningen i Norrköping

 • Ett Norrköping med högsta möjliga  
  simkunnighet

 • Ett NKK som tävlingsförening topp 10 i  
  Sverige SM/JSM. 

 • Ett 100 års jubileum 2019

Vill avsluta med att tacka alla medlemmar och 
medarbetare för det fantastiska arbete ni gör. 

Vi välkomnar 2018!

Mattias Haag
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MANAGERN HAR ORDET

Förändring är inte 
en process för otåliga! 

(Barbara Reinhold)

2017 blev ett förändringens år för NKK  
på flera olika sätt. 
Trots att vi fortfarande i skrivandets stund inte har fått 
något klart besked om en eventuell ny tillbyggnad 
på Centralbadet, så gick förhandlingarna under året 
längre och bättre än vad vi någonsin uppnått och vi 
räknar med att i början av 2018 få ett positivt besked 
från kommunen om en ny 50:m bassäng inomhus. 
Vi har sagt det otaliga gånger redan, men känner 
fortsatt att mer vattenyta är den springande punkten 
för att utveckla och bredda vår förening vidare och 
öppna upp för fler medlemmar – en förändring som 
måste till nu! Trots vår begränsning kring detta är vi 
oerhört stolta över att i slutet av året bli nominerade 
till Länsförsäkringar Östgötas breddidrottspris!! Det 
blev en hedrande 2:a plats men bara att bli nomi-
nerad ser vi som en stor vinst och ett bevis på att 
vi jobbar åt rätt håll. Breddidrott innebär att man 
arbetar med flera verksamheter för människor i 
olika åldrar och på olika nivåer – något som är ett 
av NKK:s fokusområden för att bli en totalleverantör 
inom simidrott. 

Stort TACK till alla ledare, instruktörer, tränare, 
personal, samarbetspartners och ideella krafter 
som ser till att vi kan bli nominerade!!!

ARENA.
I början av året gick NKK över till att bli en ARENA-
klubb. Avtalet med TYR gick ut och när vi kontaktade 
ARENA var de inte sena med att öppna upp för ett 
nytt samarbete. Vi har tillsammans under året ar-
rangerat tre klubbkvällar med försäljning av ARENAS 
produkter där kvällen i maj tillsammans med spon-
sorsimmet, till och med innehöll en uppskattad mode-
visning. Gamla ÖKM, vår östgötska knattetävling, fick 
också fått byta namn till Arena Knatte Cup som ett led 

i detta samarbete. Årets sponsorsim genomfördes 
en solig kväll i maj i lite ”ny-gammalt” utförande då 
vi bjöd in våra samarbetspartners att få möjligheten 
att visa upp sig för våra medlemmar och det fanns 
också möjlighet att få simma som en sjöjungfru!! – en 
mycket trevlig kväll som lär återkomma även 2018. 

Tack till ARENA, Optiker Persson, Ögonlasern 
i Norrköping, Nelins konditori, Duosec alarm, 
Stjärnkliniken, ICA Ljura, JobMeal och Medley. 

Hemmatävlingar.
Två tävlingar av lite större dignitet har vi arrangerat 
under året, det var DM/JDM och NUSS. Båda två täv-
lingar som avgjordes i vår fina ute 50:a med många 
klubbar på plats och flera tusen starter under både 
regn och solsken. Som vanligt krävs en hel massa 
arbete både före, under och efter tävlingarna och 
även denna gång får vi med beröm godkänt! 
Men…för att vi ska klara att göra detta behöver 
vi bli fler fantastiska medhjälpare och funktionärer. 
Ta chansen att utbilda er eller anmäl er till föräl-
draföreningen så får ni uppleva glädjen i att arbeta 
i en ideell förening för våra barn.

Portalen.
Ett annat spännande arbete som påbörjats under 
2017 är vår medverkan i Portalen och ”Starkare 
tillsammans”- projektet som bl.a drivs av Hyres-
bostäder. Under hösten och våren -18 har en grupp 
nyanlända fått fördjupad kunskap om Sverige och vår 
badkultur, simkunnighet och badvett samt möjlighet 
att lära sig att simma – något som vi i Sverige nästin-
till ser som en rättighet. Gruppen har letts av Johanna 
Bertell och Christine Wilsson Gutenberg som båda 
är utbildade pedagoger och siminstruktörer. Sam-
arbetet är tänkt att fortgå flera år framöver.

forts.
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Restaurang Sjöjungfrun.
Som NKK:are, simmare, förälder eller anställd, så har 
vi alla en koppling till vårt café på ena eller andra 
sättet. NKK har drivit cafét sedan 1985 och det har 
varit en otrolig tillgång för oss vid tävlingar och andra 
tillställningar men också vår naturliga samlingsplats 
innan träning och div sammankomster. Under årens 
lopp har sviktande försäljning gjort att vår fortsatta 
drift av cafét har stötts och blötts – så även i år. Efter 
flertalet möten och analyser togs till slut beslutet att  
vi måste säga upp hyresavtalet med Medley för att
istället kunna fokusera och investera i vår kärnverk-
samhet som är simning. NKK driver cafét fram till och 
med 31:e maj 2018 då ny hyresgäst tar vid. Beslutet 
innebar också tyvärr att vi tvingats avbryta vårt 
samarbete med omsorgsverksamheten och gänget 
som dagtid drivit vår cafeteria under många år. 

Ni alla, samt övrig personal ska ha ett stort tack för 
alla dagar, all service och alla glada skratt som ni 
har skänkt oss och alla badgäster under åren. Vi 
önskar er varmt lycka till med framtida projekt!

Personal.
Inför höstterminen förstärkte vi tränarkåren med två 
ny-gamla ansikten i Ida Nyman och Jimmy Hell-
man som tillsammans tränar D-gruppen. Både Ida 
och Jimmy har en historia som simmare i NKK och 
kommer ha mycket ideér att tillföra gruppen. Senare 
under hösten fick vi också glädjen att hälsa Daniel 
Magnusson välkommen till klubben. Daniel har  
lång erfarenhet som simtränare från flera olika 
föreningar och blir ett starkt tillskott i NKK. Danne 
tränar A-gruppen, ansvarar för landträningen och 
utför arbetsuppgifter som annars Mats Sjöstrand 
ansvarar för, då Mats tyvärr är fortsatt sjukskriven. 

Även inom kursverksamheten har vi fått ett nytt ansikte
i Christine Wilson Gutenberg som vikarierar för 
Johanna Bertell som är mammaledig. Christine är 
utbildad lärare och kommer att ansvara för den lilla 
verksamheten under hela 2018.

I slutet av året meddelade även jag själv min önskan 
att gå vidare med nya utmaningar och jag avslutade 
därför min tjänst som klubbmanager vid årsskiftet. I 
stället för att rusa å sta och anställa en ny klubbchef 
bildades en styrgrupp med anställd personal och 
medlemmar från styrelsen. Styrgruppens arbete 
under våren får vara vägledande i huruvida jag blir 
ersatt och på vilket sätt.

Avslutande reflektioner.
Vi lever i en föränderlig tid och liksom 2017 kommer 
även 2018 att bjuda på en hel del nytt. Förändringar 
tar tid och är inte alltid roliga, men genomförs alltid 
för att utveckla verksamheten till det bättre. Även 
de förändringar som man inte såg komma, ger 
oss viktiga erfarenheter för framtiden. Det finns en 
oerhörd potential i vår förening och de vägar som vi 
dragit upp är med all säkerhet de som leder oss mot 
fortsatt framgång! ”Att förändra är ett hårt arbete”  
(Billy Crystal)

Jag vill rikta ett varmt tack till alla kollegor som 
jag arbetat tillsammans med de här två åren som 
manager – ni är grymma! Sort stort tack även till 
styrelsen som varit min vägvisare och stöttepelare! 
Tack till alla simmare och föräldrar som sätter simn-
ing på kartan och visar vart skåpet ska stå!!

Simning med fart – NKK så klart!

Tack för mig / Åsa Gårdman
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2017 innebär ett bra lyft för kursverksamheten i form 
av personalstyrka. Vi har fått flera duktiga praktikant-
er och instruktörer med bra kunskaper inom simning 
och en vilja att jobba med barn och ungdomar inom 
vår klubb. En av de nya kollegorna är Christine Wil-
son Gutenberg. Christine klev upp på en viktig post 
som kursverksamhetsansvarig istället för Johanna 
Bertell som är föräldraledig.

Den största förändringen inom kursverksamheten 
under året 2017 blev omorganisation av lördags-
verksamheten som nu har ändrat sina grupper från 
teknik och simskola till Baddaren 2, Pingvinen 1, 
Pingvinen 2 och Hajen 1-grupper. Nu ligger lördags-
verksamheten i linje med vår övriga verksamhet.  
Förändringen underlättar både för deltagare och 
instruktörer samt gör vår kursverksamhet mer tydlig, 
hel och flexibel. 

KURSVERKSAMHETEN 2017

Vi har fått flera duktiga 
praktikanter och instruktörer med 
bra kunskaper inom simning. 

Olga Kosovskaya
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Tävlingar 2017

Sedan toppåret 2015, genomgår tävlingsverksam-
heten en generationsväxling. Äldre simmare slutar 
eller trappar ner efter många år. Detta har nu visat
sig på SM, JSM och SUM-SIM, där vi backat i klubb-
striderna. Men tittar vi i de övriga tävlingsgrupperna 
så finns det gott om simmare som både har talang 
och viljan att fortsätta utvecklas.

Senior SM
Gav inga medaljer detta år. Totalt 9 finalsimningar 
dock, där Sara Wallberg var värst med sina 4 indivi-
duella finaler. I klubbstriderna hamnade vi strax över 
20:e plats.

Junior SM
Här hävdade vi oss fortfarande bra. Totalt blev det 
1 guld, 1 silver, 2 brons och hela 22 finalsimningar. 
Guldet bärgade Hugo Rydberg på 50 frisim. Han 
tog även silver på 100 medley. Hampus Lovinge tog 
brons på 50 ryggsim och Sara Wallberg simmade 
hem sin första JSM medalj när hon tog brons på 100 
bröstsim. Av 93 deltagande klubbar blev NKK sam-
manlagt 12:e bästa klubb på junior-SM.

SUM-SIM
Även på SUM-SIM blev vi utan medaljer i år. Av 
åldersskäl tappade vi en av NKK´s mest framgång-
srikaste SUM-SIM:are, Sara Wallberg. Vårt största 
medaljhopp, Max Engström, har dragits med en 
långtidsskada. Totalt 8 A-finalsimningar blev det 
under året och NKK hamnade runt 35:e plats av  
100 deltagande klubbar.

Landslagskvinna & landslagsman 
Sara och Max blev uttagna till landslaget under 2017.
Sara Wallberg blev uttagen till Nordiska Senior-
mästerskapen. Där tog hon 2 medaljer. Silver på 200 
bröstsim, samt brons i 4x100 medley. Max Engström 
simmade Nordiska Ungdomsmästerskapen på som-
maren. Silver på 200 ryggsim och 2 brons i lagkapp 
blev hans resultat.

Distriktsmästare
Följande NKK:are blev Distrikts-mästare: Hampus 
Lovinge 4, Sara Wallberg 1, Hugo Rydberg 1.
 
När Svenska simförbundet summerar hela årets 
mästerskap, så visar det sig att NKK är 18:e bästa 
simförening i Sverige. 

Håkan Hertzman, Chefstränare

TÄVLINGSVERKSAMHETEN 2017

forts.

Vi vill också utveckla gruppen 
mycket mentalt, när det gäller 
självförtroende, måltidssättning, 
taktik, upplägg under lopp. 
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Elitgruppen  
Elit har under året genomgått en kraftig 
generationsväxling. Gruppen mins-
kade från 9 fullt satsande simmare till 
5 under året. Nu bygger vi en ny gen-

eration, 3 nya har flyttas upp, så gruppen 
består nu av 8 som tränar fullt ut. Vi har 

dessutom 3 äldre simmare, som kör med vissa pass. 
Gruppen håller fortfarande hög kvalitet, då alla sim-
mare utom en är minst JSM kvalade.
Några av de mest glädjande höjdpunkterna under 
året stod Sara Wallberg, Hugo Rydberg och Ham-
pus Lovinge för. Samtliga var medaljörer på Junior-
SM och simmade även SM finaler. Sara toppade året 
med att bli uttagen till landslaget på Nordiska Mäster-
skapen. Landslagsman var även Max Engström, som 
simmade Nordiska Ungdomsmästerskapen. Ett stort 
mål för 2018 är att svetsa ihop gruppen ordentligt 
och att även integrera de närmsta grupperna under 
Elit i detta.  / Håkan Hertzman

A-gruppen
A-gruppen ser fram med tillit mot det 

nya året, där vi har flertal simmare 
som dragits med skador under året. 
Dessa simmare är nu på väg tillbaka in 
i träning, vilket känns hoppfullt. Under 

hösten gjorde A-grupps simmarna ett 
riktigt bra Sum-Sim Region, vilket visade 

sig i personliga rekord och finalplatser till Sum-Sim 
riks. Träningen är igång och vi har börjat komma 
igång med både styrke-, prehab-, rörlighets-, stabil-
itets- och simträning. Vi har simmare som är Sum Sim 
kvalade i gruppen, fler som har ambitionen att ta sig 
dit, vi siktar mot ett starkt och skadefritt 2018.  
/ Daniel Magnusson

B-gruppen 
B-gruppen består av 18 deltagare 
som kommer dels från dåvarande 
D-gruppen och dels från C-gruppen. 
Hela gruppen ligger ungefär på 
samma nivå både när det gäller trän-

ing och tävling.  Fram till januari månad 
har gruppen tränat simning 4 gånger i 

veckan samt landträning och gym en gång i veckan. 
Från och med januari utökades simträning med ett 
simpass. Under höstterminen har fokus legat mer på 
teknikträning än kvantitet, vilket resulterade i goda 
tävlingsresultat samt förberedde gruppen inför kom-
mande tuffare träningsperiod. Gruppens satsning 
ligger allt från Sum-Sim kval till att nå personliga mål.  
/ Olga Kosovskaya

D-gruppen 
D- gruppen har utvecklats väldigt 
mycket under året. Vi har fått se många 
nya personliga rekord och gruppen 
i sig har växt till att bli ett starkt team, 
även då vi har tappat några simmare under 
hösten. Vi har jobbat mycket på teknik, 
flexibilitet och explosivitet och har sett 
stora förbättringar där. Vi har börjat 
utvecklats på de längre sträckorna 
och nu kommer en fas där vi fortsätter 
jobba med uthållighetsträning under 
2018. Vi vill också utveckla gruppen 
mycket mentalt, när det gäller självförtroende, 
måltidssättning, taktik, upplägg under lopp etc. Vi 
kommer även uppmuntra och påminna simmarna 
om vikten av att vara en god kamrat genom att på 
tävling och träning stötta och peppa lagkamraterna. 
Inför 2018 vill vi ha så många som möjligt att deltaga 
på Sum-Sim region, och kanske en del även på Sum- 
Sim riks. Vi vill fortsätta ta medaljer och visa att vi är i 
topp på tävlingar runt om i Östergötland och Småland.  
/ Ida Nyman och Jimmy Hellman

E-gruppen 
E gruppen är en grupp med talang-
fulla simmare. som just nu lägger 
grunden för sin simning. Vi tränar med 
grundpelare såsom teknik, snabbhet, 
uthållighet och landträning. Hög närvaro 
och engagemang hos både simmare 
och föräldrar genomsyrar gruppen. 
Gruppen har också börjat tävla på lite 
större tävlingar vilket är glädjande.  
/ Daniel Magnusson & 
assisterande tränare Kevin Wåhlin
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Under året 2017 har Masters träning flutit på som 
den ska. Till Masters SM 2017 i Eskilstuna åkte 14 
simmare som slog många personliga rekord och 
vann flera medaljer. Den kanske mest överraskande 
guldmedaljen fick damlaget som simmade 4x50 
medley! I september åkte gruppen till Cypern på ett 
träningsläger där 12 simpass klarades av samt ett 
kajakäventyr och en resa till den Blå Lagunen. 
Nu tränar gruppen mot Masters SM 2018 som går i 
Jönköping den 23-25 mars!

NKK MASTERS 2017

Olga Kosovskaya

Träningsläger,
Mallorca 2015

Olga Kosovskaya, Cattis Fahlén, Johanna Fyrk och Annika Svensson.
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Styrelsen 2017

Ordförande

Vice Ordförande 

Sekreterare

Kassör

Ledamot 

Ledamot 

Ledamot

Suppleant

Suppleant

Revisor

Revisor

Revisorssuppleant

Revisorssuppleant 

Valberedning

Valberedning

Mattias Haag

Anders Wallberg

Roland Fredriksson

Kjell Brolin

Jan Andersson

Magda Sundbrandt Malm

Gunnel Johnsson

Ulrica Engström

Linda Loftås

Johannes Karlsson

Emilia Liiri

Ann-Marie Sandell

Christina Öhrn

Katarina Sanderup Nyman

Lars Bladh Hazard

Under 2017 har 
vi genomfört 
12 st styrelse-
möten.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR 2017 
NORRKÖPINGS KAPPSIMNINGSKLUBB
ORG.NR 825000-8250

Allmänt om verksamheten

Norrköpings Kappsimningklubb är en ideell förening 
med hemort i Norrköpings Kommun. Föreningen har 
som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i en-
lighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision 
och värdegrund” med särskild inriktning att bedriva 
simidrott samt med särskild målsättning att: 

 • verka för simidrottens utveckling i Norrköping  
  vad avser såväl bredd som elit 

 • hos allmänheten väcka och underhålla intresset  
  för simidrotten 

 • främja god kamrat- och idrottsanda 

 • främja individens fysiska, psykiska och sociala  
  utveckling till såväl simmare som ledare och   
  samhällsmedborgare 

 • verka för hög simkunnighet i alla åldrar. 

Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en 
dopingfri idrott. 

Antal medlemmar och åldersfördelning 2017:

Ålder Kvinna Man Total

 0-6 199 200 399  
 7-9 254 276 530 
 10-20 254 246 500 
 21-25 17 6 23 
 26-50  93  93 186 
 51 o ä 39 48 87                   

Totalt: 856 869 1 725

Främjandet av ändamålet

Långsiktiga mål:

 •  Tillhöra toppskiktet av Sveriges bästa sim- 
  klubbar vilket innebär top10 på både senior-  
  junior- och ungdomssidan.

 • Som certifierad simklubb vara det självklara valet  
  vid siminlärning.

 • Vara en professionell arrangör av större  
  mästerskap.

 • 2020 ha full verksamhet från babysim till vuxen- 
  sim samt möjlighet att erbjuda hälsa och motion.

 • Utökat vattenutrymme senast 2020.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Sommaren 2017 arrangerade föreningen NUSS med 
ett positivt resultat.

Föreningen har under året fortsatt att ta fram arbets-
beskrivningar och checklistor för hela verksamheten. 
Detta för att föreningen ska kunna fungera oberoende 
av vilka som jobbar på de olika positionerna i 
föreningen.

Den stämning som föreningen fick på sig drogs  
tillbaka av målsägande och lades ned.

Stabiliserat på tränarsidan med en anställd tränare.

Styrelsen har under hösten genomfört personalsam-
tal med samtliga anställda på kansliet.

Den ekonomiska utvecklingen går upp & ned olika  
år men har på en 5-årscykel tidigare givit ett positivt 
resultat. För första gången visar 5-årscykeln (år 2013- 
2017) på ett negativt resultat. Framför allt är det på 
intäktssidan föreningen tappar i form av minskat  
antal kursdeltagare, färre tävlingssimmare, svårare  
att hitta sponsorer samt svårare att söka bidrag för 
olika genomförda projekt.

Då föreningen i och med räkenskapsåret 2017  
behöver tillämpa redovisningsreglerna enligt K2  
har detta inneburit vissa förändringar i bokslutet  
mot tidigare år (se även stycket om redovisnings-
principer efter de finansiella rapporterna). En effekt 
av detta innebär att värdepapper ej värderas upp till 
marknadsvärde då tillgångar ska värderas försiktigt.

I år innebär det att värdepapperna, i bokföringen, 
har ett värde som är 60 000 sek lägre än marknads-
värdet per 2017-12-31.

forts.



NKK Årsredovisning 2017 14

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR 2017 
NORRKÖPINGS KAPPSIMNINGSKLUBB
ORG.NR 825000-8250

Styrelsen

Flerårsöversikt
Ekonomisk utveckling 2011– 2017 

                              
                     
År Rörelse-  Resultat efter  5-årscykel Rörelse- Resultat efter Eget Till- Soliditet 
 resultat avskrivning &  resultat  avskrivning & kapital  gångar
   Finanansiellt   Finanansiellt i tt kr i tt kr  

2011 187 200 112 500 2011-2015 593 700 1 165 500 3 730 9 544 39%

2012 258 800 644 600 2012-2016 123 608 656 900 4 375 10 100 43%

2013 145 100 368 800 2013-2017 -482 781 -499 040 4 743 10 430 45%

2014 280 400 453 100 2014-2018   5 196 10 888 48%

2015 -277 800 -413 500 2015-2019   4 783 8 630 55%

2016 -282 892 -396 100 2016-2020   4 387 9 811 45%

2017 -370 344 -583 000 2017-2021   * 7 268 9 525 40%

*  Varav Eget kapital = 3 802 tkr 
Då föreningen fr o m räkenskapsår 2017 har tidigare avsatta fonder klassificerats som eget kapital.
Under 2017 ökar dessa på föreningen egna kapital med 3 277 tkr
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Ekonomisk 
redovisning 2017Norrköpings Kappsimningsklubb
825000-8250

BALANSRÄKNING NOT 2017 2016

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 5 199 598 212 545
Inventarier, verktyg och installationer 6 35 883 102 172
S:a Materiella anläggningstillgångar 235 481 314 717

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepapperinnehavv 7 743 812 7 873 787
S:a Finansiella anläggningstillgångar 7 743 812 7 873 787

Summa anläggningstillgångar 7 979 293 8 188 504

Omsättningstillgångar
Varulager m.m
Färdiga varor och handelsvaror 152 878 178 550
S:a Varulager m.m 152 878 178 550

Kortfristiga Fordringar
Kundfordringar 605 601 101 575
Övriga fordringar 69 882 577 299
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 7 197 166 166 890
S:a Kortfristiga Fordringar 872 649 845 764

Kassa och bank 788 020 896 425

Summa omsättningstillgångar 1 813 547 1 920 739

SUMMA TILLGÅNGAR 9 792 840 10 109 244

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital      
Balanserat kapital -7 857 172 -8 192 597
Lämnade och återförda fonder 6 023 -60 671
Årets resultat 583 000 396 096
S:a Eget kapital 8 -7 268 149 -7 857 172

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder -205 955 -205 821
Övriga kortfristiga skulder -291 263 -210 632
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter 9 -2 027 473 -1 835 620
S:a Kortfristiga skulder -2 524 691 -2 252 073

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER -9 792 840 -10 109 244

Balansränkning



Norrköpings Kappsimningsklubb
825000-8250

RESULTATRÄKNING NOT 2017 2016

RÖRELSEINTÄKTER
Nettoomsättning 1 6 633 305 7 915 162
Bidrag 2 1 581 844 1 927 579
Övriga rörelsesintäkter 487 892 566 874

Summa rörelseintäkter 8 703 040 10 409 615

RÖRELSEKOSTNADER
Handelsvaror 3 -1 061 395 -1 008 155
Övriga externa kostnader 3 -2 843 779 -4 108 161
Personalkostnader 4 -5 289 022 -5 687 568
Av- & nedskrivningar materiella anläggningstillgångar -79 236 -79 237

Summa rörelsekostnader -9 273 432 -10 883 121

Rörelseresultat -570 391 -473 507

Finansiella Poster
Resultat från övriga finansiella anäggningstillgångar -28 494 442
Räntekostnader och liknande resultatposter 16 221 76 970
Ränteintäkter och liknande resultatposter -336
Summa finansiella poster -12 609 77 411

Resultat efter finansiella poster -583 000 -396 096

Årets resultat -583 000 -396 096
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Resultaträkning
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Noter (TILLÄGGSUPPLYSNINGAR) Norrköpings Kappsimningsklubb
825000-8250

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR (Noter)

Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. 

Årsredovisningen upprättas för första gången enligt BFNAR 2016:10 Årsredovisningen i mindre aktiebolag,
vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast föregående året.

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp var med de beräknas inflyta.

Varulager m m 
Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde.

Avskrivningar görs med följande procentsatser: 2017 2016
Materiella anläggningstillgångar
Kontor 4% 4%
Inventarier 20% 20%
Buss 14% 14%

Not 1 Nettoomsättning
2017 2016

Nettoomsättningen fördelar sig enligt följande:
Kurs- och medlemsavgifter 3 656 875,69 3 252 960
Tävlingar och arrangemang 664 426 2 269 673
Reklam och sponsorer 375 351 338 592
Sjöjungfrun 1 635 055 1 720 835
Lotterier, bingo och försäljningsintäkter 301 597 333 101

 Summa 6 633 305 7 915 161

Not 2 Offentligrättsliga bidrag 2017 2016
Kommun 1 154 524 1 303 990
Stat 288 909 304 750
Övriga bidrag 138 411 318 839

 Summa 1 581 844 1 927 579

Not 3 Upplysning om rörelekostnader 2017 2016
Materiel -1 061 395 -1 008 155
Tävlingar och läger -876 068 -746 763
Arrangemangskostnader -311 676 -1 496 236
Sjöjungfrun - övriga externa kostnader -879 429 -966 685
Övriga idrottskostnader -172 015 -222 298
Hyra & adm kostnader -604 591 -676 179
Summa -3 905 174 -5 116 316

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens  
allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Årsredovisningen upprättas för första gången enligt BFNAR 2016:10 Årsredovisningen i mindre 
aktiebolag, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast 
föregående året.

FORDRINGAR
Fordringar har upptagits till de belopp var med de beräknas inflyta.

VARULAGER M M
Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde.
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Not 4 Personal 2017 2016
Medelantal anställda
Anställda i föreningen efter närvarotid 1920 tim. 8 9

Löner och andra ersättningar och sociala kostnader
Löner och andra ersättningar  -3 968 754 -4 182 720
Sociala kostnader -1 320 268 -1 504 848
varav pensionskostnader -206 468 -239 644

-5 289 022 -5 687 568

Löner och andra ersättningar fördelade
mellan styrelseledamöter m.fl. och anställda
Ersättning till styrelse 0 0
Ersättning till övriga anställda -3 968 754 -4 182 720

Styrelseledamöter 2017 2016
Styrelseledamöter  7 st 7 st
varav män 5 st 5 st

Norrrköpings Kappsimningsklubb har en platt organisation där de verksamhets-
ansvariga organisatoriskt är likställda. Alla verksamhetsansvariga lyder
direkt under styrelsen.

Sjukfrånvaro 2017 2016
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid
Sjukfrånvaro för samtliga anställda 8,98% 4,72%
Andel av sjukfrånvaro som avser långtidssjukfrånvaro 56,57% 47,56%

Not 5 Byggnader och mark 2017 2016
Ingående anskaffningsvärde 323 673 323 673
Utgående anskaffningsvärde 323 673 323 673

Ingående avskrivningar -111 128 -98 181
Årets avskrivning -12 947 -12 947
Utgående avskrivningar -124 075 -111 128
Bokfört värde 199 598 212 544

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer 2017 2016
Ingående anskaffningsvärde 536 435 512 435
Årets investering 0 24 000
Utgående anskaffningsvärde 536 435 536 435

Ingående avskrivningar -475 863 -445 973
Årets avskrivning -29 889 -29 890
Utgående avskrivningar -505 752 -475 863
Bokfört värde 30 683 60 572

Inventarier, verktyg och installationer (buss) 2017 2016
Ingående anskaffningsvärde 260 000 260 000
Utgående anskaffningsvärde 260 000 260 000

Ingående avskrivningar -218 400 -182 000
Årets avskrivning -36 400 -36 400
Utgående avskrivningar -254 800 -218 400
Bokfört värde 5 200 41 600
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Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2017 2016
Mårdskog 25 362 34 982
Läger & Tävling 29 810 56 723
Lönebidrag 38 000 40 000
Integration, Norrköpings Kommun 0 15 000
Bingo 44 670 0
Övrigt 59 324 20 185

197 166 166 890

Not 8 Eget Kapital - avsättningar 2017 2016
Eget Kapital -3 804 320 -4 387 320

Utvecklings- och stipendiefond -2 685 355 -2 704 775
Stipendiefond -434 917 -457 917
Ungdomskommité -38 130 -23 589
Hagbergs Stipendiefond -59 143 -59 807
Stipendium ES -5 000 -5 000
Östgötafonden -20 177 -17 077
Jubileumsfond -35 000 -35 000
Överavskrivning kontor -186 108 -166 688

-7 268 149 -7 857 172

Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2017 2016

Upplupna löner och semesterlöner -593 064 -586 937
Upplupen löneskatt -42 663 -50 710
Förutbetalda kurs- & medlemsavgifter -1 324 990 -1 147 280
Övrigt -66 756 -50 692

-2 027 473 -1 835 619

Not 10 Ställda säkerheter
Föreningen har inga ställda säkerheter

Not 11 Eventualförpliktelser
Föreningen har inga eventualförpliktelser

Not 12 Händelser efter balansdagen
Föreningen beslöt att inte forsätta driva Café Sjöjungfrun. Verksamheten avslutas 31 maj 2018.
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Mattias Haag. Ordförande Anders Wallberg. Vice ordförande

Kjell Brolin. Kassör Roland Fredriksson. Sekreterare

Jan Andersson. Ledamot Magda Sundbrandt Malm. Ledamot

Gunnel Johnsson. Ledamot

Vår revisionsberättelse 
har avgivits 2018.03.07

Johannes Karlsson Emilia Liiri
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BudgetNorrköpings Kappsimningsklubb
825000-8250

BUDGET
NKK NKK NKK
2018 2017 2017

BUDGET UTFALL BUDGET
INTÄKTER

Kurs- och medlemsavgifter
Kurs- och medlemsavgifter 3 558 075 3 331 804 3 658 400
Tävlings- och lägeravgifter 568 550 325 225 484 320

4 126 625 3 657 029 4 142 720

Bidrag- och kostnadsersättning
Administrativa bidrag 330 000 309 896 285 000
Statliga bidrag 305 000 288 909 305 000
Bidrag Himmelstalund 380 600 382 700 370 000
Lönebidrag 311 537 461 928 475 698
Projektmedel 182 440 135 730 260 250
Övriga bidrag 2 681

1 509 577 1 581 844 1 695 948

Övriga intäkter
Försäljning 144 750 172 037 130 900
Reklam och sponsorer 205 350 203 161 266 100
Tävlingar, arrangemang 270 250 664 426 765 100
Bingo-Lotto mm 54 000 52 913 41 900
Bingo 172 500 248 684 195 000
Administrativa intäkter 154 200 382 724 389 138
Övr intäkter 107 115 105 168 111 168

1 108 165 1 829 113 1 899 306

Summa intäkter 6 744 367 7 067 985 7 737 974

INTÄKTER NKK:
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BudgetNorrköpings Kappsimningsklubb
825000-8250

BUDGET
NKK NKK NKK
2018 2017 2017

BUDGET UTFALL BUDGET
KOSTNADER

Materiel
Simmärken och simmateriel -88 550 -101 816 -84 700
Övr kostn materiel och varor -46 000 -68 318 -44 612
Bingo-Lotto mm -35 000 -33 362 -25 000

-169 550 -203 496 -154 312
Personalkostnader
Löner -3 452 200 -3 909 363 -3 926 612
Trakt- och reseersättningar -13 000 -11 641 -13 000
Soc avgifter och försäkringar -1 226 718 -1 320 268 -1 325 861
Övriga personalkostnader -36 000 -47 751 -64 000

-4 727 918 -5 289 022 -5 329 472
Idrottskostnader
Tävlingar -708 271 -632 527 -716 440
Läger -246 300 -214 541 -368 400
Kurs- och försäkringsavgifter -156 850 -121 378 -137 450
Arrangemangskostnader -95 165 -311 676 -254 900
Övriga idrottskostnader -51 500 -79 637 -101 500

-1 258 086 -1 359 758 -1 578 690
Förvaltningskostnader
Förvaltningskostnader -626 584 -586 053 -649 050

-626 584 -586 053 -649 050

Summa kostnader -6 782 138 -7 438 329 -7 711 524

Resultat före avskrivningar -37 771 -370 344 26 450

Avskrivningar -49 347 -56 874 -56 875

Resultat efter avskrivningar -87 118 -427 218 -30 425

Finansnetto -12 609 20 000

Resultat före bokslutsdisposition -87 118 -439 827 -10 425

ÅRETS RESULTAT -87 118 -439 827 -10 425

KOSTNADER NKK:



DAMER   HERRAR
 25  Fritt Sara Wallberg 12,51 Hugo Rydberg 10,99

 50  Fritt Sara Wallberg 26,75 Hugo Rydberg 23,19

 100  Fritt Michelle Franzén 59,62 Hugo Rydberg 50,04

 200  Fritt Sara Wallberg 2,11,93 Hugo Rydberg 1,54,97

 400  Fritt Sara Wallberg 4,37,97 John Brolin 4,27,52

 800  Fritt Sara Wallberg 9,20,68 David Ullstrand 12,16,50

 1500  Fritt Ebba Bladh/H 19,08,67 Aldin Manzdo 20,31,96

     

 50  fjäril Klara Gårdman 29,36 Hampus Lovinge 24,76

 100  fjäril Michelle Franzén 1,06,22 Hampus Lovinge 54,84

 200  fjäril Adina Eriksson 2,46,69 Hampus Lovinge 2,09,41

     

 50  rygg Sara Thunholm 30,02 Hampus Lovinge 25,50

 100  rygg Sara Thunholm 1,07,01 Stefan Stojmenovic 54,60

 200  rygg Klara Eriksson 2,26,55 Hampus Lovinge 2,07,71

     

 50  bröst Sara Wallberg 31,70 Hugo Rydberg 28,53

 100  bröst Sara Wallberg 1,10,10 Hugo Rydberg 1,03,35

 200  bröst Sara Wallberg 2,32,58 John Brolin 2,35,14

     

 100  med Sara Wallberg 1,04,84 Hugo Rydberg 56,60

 200  med Sara Wallberg 2,24,35 Hugo Rydberg 2,13,19

 400  med Ebba Bladh/H 5,36,87 John Brolin 4,59,22
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Klubb-
mästare 
2017
Bästa tävlingsresultaten på respektive gren.


