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Dagordning 

Vid Norrköpings Kappsimningsklubbs årsmöte den 28 mars 2022 19.00

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	2021.

7b.				 Styrelsens	förvaltningsberättelse	(balans-	och	resultaträkning)	
	 för	räkenskapsåret	2021.

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.

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	revisorssuppleant	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	ordförande.

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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Vår omvärld är skakig
2021 blev ännu ett Covid-19 år även om utveck-
lingen gick åt rätt håll med perioder med låga res-
triktioner och en tendens till att vi började komma 
ur denna långdragna och tragiska pandemi. 

Vi fortsatte att utveckla klubbens olika bestånds-
delar. Det enorma arbete som organisationen 
med vår Klubbchef Katarina Nyman i spetsen 
utfört trots den press som pandemin periodvis 
skapat, har varit mycket imponerande.

Klubben har varit i fasen att förfina varje för-
ändrat steg, skruva upp kvaliteten ytterligare, 
fortsatt säkerställa att vi har rätt personal samt 
att tydliggöra allas roller. Därtill identifiera rätt 
långsiktigt arbetssätt inom Sport & Academy för 
att skapa en starkare NKK känsla.

Vi har under året tagit de steg vi behövt i vår 
moderniseringsresa och har per sista december 
endast några huvudpunkter kvar inom främst 
Sport & Academy, organisationens arbetsstruk-
tur samt det strategiska styrelsearbetet. 

Fortsatt arbete under 2022
• Kalendarium och dokumentering  
av arbetsstrukturen
• Strategiskt styrelsearbete som skall skapa ett 
långsiktigt och mer verksamhetsnära resultat
• Genomförandet av SumSim 2022

Avslutningsvis
Att utveckla en verksamhet handlar om att hitta 
lösningar, strukturer och arbetssätt som stödjer 
organisationen på både kort och lång sikt. Sam-
tidigt som dessa områden skall nå en balanserad 
nivå så måste ekonomin alltid vara basen för vad 
en verksamhet kan och inte kan genomföra. 
Klubben nådde inte sina mål inom området anta-
let medlemmar och simmare under 2021. Detta 
berodde mer eller mindre på pandemin och våra 
medlemmars respekt för den samma. Detta på-
verkade ekonomin vilket gjorde att vi nådde ett 
resultat som kunde varit mycket värre på minus 
359 675 kr för året. Något sämre än budget men 
samtidigt är detta en acceptabel nivå baserat på 
förutsättningarna.  
2022 skall enligt plan bli det året där vi når ett 
långsiktigt balanserat positivt rörelseresultat 
vilket de första månaderna under 2022 tydligt 
påvisar kommer att inträffa. Vidare så har vi 
också en del avgörande evenemang som tillför en 
positiv utveckling under året.
Styrelsen ser med tillförsikt fram emot 2022 som 
året då vår moderniseringsresa börjar betala sig.
 
Från Styrelsen
Tack alla som engagerat sig i NKK som an-
ställd, konsulter, medlemmar och föräldrar.  
Vi är ödmjukt tacksamma för ert engagemang, 
utan er hade detta inte gått att genomföra. 

/ Mikael Bönnemark, Ordförande

Ordförande har ordet
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 När man ser tillbaka på 2021 så inser man att 
vi har gått igenom en stor förändring i NKK 
under detta något udda år. Allt ifrån att ba-
det stängdes ner helt och hållet pga Corona 
vilket innebar total omställning av hela vår 
verksamhet, personal har slutat till att nya har 
börjat samt att vi gick i mål med hela verksam-
hetens omorganisation NKK Academy, Sport 
& Racing. Numera bedriver vi vår kursverk-
samhet läsårsvis för att säkerställa grupperna 
så att barnen känner sig trygga i vattnet med 
instruktörer och kompisar under ett helt läsår. 
Det har också gjort att en hel del adminis-
tration har försvunnit och ersatts av ett mer 
effektivt arbetssätt.  

NKK är en av de största klubbarna i Norrkö-
ping vilket innebär att vår verksamhet inte 
bara bedrivs på badet utan på många platser 
runt Norrköping. Vi har ett stort ansvar med 
vår idrott simning då vi lär ut något som är 
livsviktigt – Att kunna simma! Om vi dess-
utom kan lyfta det till ett hälsosammare liv 

genom att man motionerar genom att simträ-
na resten av livet eller vinner ett stort mäster-
skap i simning oberoende av vilket så är det 
en fantastisk känsla att få vara med på ung-
domarnas resa genom idrotten simning. Att 
få skapa möjligheter till sitt ”första” jobb som 
instruktör och ha glada kolleger vid sin sida är 
en annan viktig orsak till att man mår bra på 
jobbet och känner glädje i stort sett varje dag!   

Jag vill även passa på att lyfta vikten av er 
medlemmars närvaro på våra arrangemang 
som vi har haft under året – utan er skulle 
det inte bli några arrangemang såsom Arena 
Swimrace, DM, KM, NUSS eller liknande och 
som vi säger hemma ”det finns alltid något att 
göra” även här på NKK. I slutet på 2021 fick vi 
det glädjande besked från Svenska simförbun-
det om att genomföra ett svenskt mästerskap 
SumSim i sommar på Centralbadet – så vän-
ner vi ses i sommar om inte förr! 

/Katarina Nyman 

VÄRDEGRUND
NKK:s målsättning är att vara en professionell förening med positiv anda,  
där alla ska känna glädje och trygghet samt behandla varandra med respekt.
Medlemmarna ska känna gemenskap och stolthet över att tillhöra NKK  

samt vara goda föredömen för varandra och omvärlden.

Klubbchefens reflektioner
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NKK Racing
Håkan Hertzman, Elitgruppens tränare, sammanfattar 2020.

Pandemi och restriktioner på våren. Årets början 
fortsatte med inställda tävlingar. Den enda 
tävling som vi kunde simma var Swim Open 
Stockholm, som genomfördes under starka be-
gränsningar. P.g.a. begränsningarna fick vi bara 
med Ebba Holgersson, som tävlade i en av ung-
domsklasserna. Seniorklassen fylldes upp med 
de bästa svenska simmarna och av utländska 
toppsimmare. Ebba slog flera pers och simmade 
t.o.m. B-final på 200 medley, där hon blev bästa 
16 åring.
Tidigt på sommaren kom det i gång lite tävling-
ar. Vi körde dock ett antal ”Temporärrace”, med 
väldigt många fina resultat under hela våren och 
i början på sommaren. SM/JSM genomfördes i 
Halmstad, här delade man upp passen, så da-
merna och herrarna körde vartannat pass. Emil 
Kernen simmade mycket bra. Han tog 1 guld 
på 100 rygg och två silver på JSM och knep sin 
första seniormedalj någonsin, då han tog brons 
på 100 ryggsim. Sara Wallberg var SM åtta på 
200 bröstsim. Hampus Lovinge blev sexa på 200 
medley på SM
SUM-SIM blev inställda för den yngsta klassen 
(födda 2006), så i stället anordnades ett Svenskt 

Riksmästerskap för dem. Alla tävlade på hem-
maplan och sedan sammanställdes alla resultat. 
Här fick NKK tre medaljer. Jacob Hellman tog 
silver på 100 frisim i 15 årsklassen. Han tog även 
brons på 200 fritt och 200 medley. Carl Bönne-
mark var nära att ta medalj. Nu blev det två fina 
fjärde placeringar.
SUM-SIM för de äldre klasserna kunde dock ge-
nomföras. Det gick i Kungsbacka. Ebba Holgers-
son var flitig att besöka prispallen. Guld på 200 
medley, silver på 100 bröstsim och brons på 400 
medley, med riktigt fina tider på alla distanser. 
Erik Andersson var sexa och åtta på 200 och 100 
bröstsim.
Glädjande nog, kunde vi genomföra vårt eget 
arrangemang, NUSS i juli. Ett arrangemang som 
var väldigt lyckat, både vad det gäller arrang-
emanget och våra simmares resultat. Följande 
NKK:are tog guld på tävlingen: Jacob Hellman 5 
st. Emmie Jacobsson 3 st. Carl Bönnemark 3 st. 
Wilmer Jacobsson 2 st. Sergej Basov 2 st.

Hösten 
Nu kom tävlingarna i gång i nästan normala 
former. Några i Elit simmade i Swedish Swim 

ELIT-GRUPPEN
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Games i Väsby (GP 1), medan övriga var på Wad-
köpingsdoppet i Örebro. Bra resultat på båda 
platserna. I Väsby, där en stor del av den svenska 
eliten deltog, tog Emil Kernen fina silvermedaljer 
på 50 och 100 rygg, med nya pers på båda. Sara 
Wallberg tog en hedrande bronsmedalj på 200 
bröstsim.
På Öst Svenska Mästerskapen i Växjö vann Sara 
Wallberg och Emil Kernen två guld vardera, Ebba 
Holgersson tog ett.

Svenskt GP2 avgjordes i Ystad. Emil tog 2 silver 
och Ebba Holgersson simmade så bra på med-
leydistanserna att hon blev uttagen till Junior 
landslaget, som senare skulle simma Nordiska 
Mästerskapen.
SUM-SIM regionsfinaler, gav oss 5 simmare till 
final, där de kvalade in till sammanlagt 24 grenar. 
Riksfinalister blev Jacob Hellman, William Norén, 
Carl Bönnemark, Erik Andersson och Ebba Hol-
gersson. Bakom dessa slogs det massor av per-
sonliga rekord, där 13 år unga Wilmer jacobsson 
imponerade mest. Jag är övertygad om att nästa 
år kommer vi ha minst 10 simmare i riksfinal.
SM/JSM i Stockholm, innehöll ett riktigt drama. 
Emil Kernens kollaps efter han tog JSM brons 
på 200 rygg, gjorde att vi fick stryka honom 
från SM finalen där han var rankad trea. Efter 
ordentlig koll på Södersjukhusets akut, konstate-
rades det att det inte var någon fara att fortsätta 
tävla. Emil tog dagen efter ett JSM brons på 100 
ryggsim och även brons på 50 ryggsim. Unge 
Jacob Hellman fick göra sin individuella debut 
på SM och slog pers på både 50 rygg och 50 fritt. 

Tjejerna presterade bra, med flera B-finaler. Ebba 
Holgersson var trea i B finalerna på 100 och 200 
medley, alltså elva totalt i Sverige. Även Sara 
Wallberg tog 2 tredje platser i B-finalerna på 100 
och 200 bröstsim.
Nordiska Mästerskapen i Upplands Väsby. Ebba 
Holgersson representerade Sveriges juniorlag 
med den äran. 2 bronsmedaljer, en i lag och 
en individuellt. Det var på 4x200 fritt och 200 
bröstsim.
SUM-SIM Riks i Stockholm. Året avslutade med 
ett fantastiskt bra SUM-SIM. Totalt blev det 7 
medaljer, 3 silver och 4 brons. Vi hade 16 topp 
åtta placeringar och blev 10:e bästa klubb av ca. 
90 deltagande klubbar. Närmast guldet var Jacob 
Hellman som var en ynka 1/100 från att vinna 
100 frisim. Han blev även trea på 200 frisim. 
Ebba Holgersson vann två silver och 2 brons. 
Toppresultatet var på 100 bröstsim, 1,09,65 är 
en otrolig utveckling från förra året, då hennes 
pers låg på 1,15,28. Silver även på 400 medley och 
brons tog hon på 200 medley och 200 bröstsim. 
En som haft en otrolig utveckling är William 
Norén, som nu slutade femma på 100 ryggsim 
med 1,01,79. Hans bästa tid när det här året bör-
jade var 1,08.16! Det finns inget roligare än att ta 
medalj i lagkapp och det gjorde killarna. På 4x100 
frisim tog vi brons med tre 15 åringar och en 16 
åring i laget. Laget som vann bestod av enbart 16 
åringar. I laget simmade Jacob, Erik Andersson, 
William Norén och Carl Bönnemark. Extra no-
terbart där var Erik Andersson, som simmade på 
53,32 i laget. Hans individuella pers är 58,92!

A-GRUPPEN
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Elitgruppen
Håkan Hertzman 

Elit har under året bestått av en kärntrupp på 
11 simmare. Dessutom hade vi Hampus Lovinge 
i USA, som tränat och studerat där under vin-
terhalvåret. Gruppen kör 6-9 simpass och 2-4 
gympass i veckan. 
• Årets simmare: Emil Kernen 

A-gruppen
Olga Kosovskaya/ Håkan Hertzman / Daniel Magnusson 

Gruppen har bestått av 14–16 simmare i åldrarna 
16–20 år. Daniel kom in som tränare från au-
gusti. De har tränat 5 simpass och 2 styrkepass i 
veckan. 
• Årets simmare: Erik Andersson.

B-gruppen
Mats Sjöstrand / Katarina Nyman / Daniel Magnusson 

B-gruppen har bestått av 12–14 simmare i åld-
rarna 13-15 år. Gruppen har tränat simning 4-5 
gånger i veckan samt landträning och gym två 
gång i veckan. Daniel kom in som tränare från 
augusti. 
• Årets simmare: Wilmer Jacobsson. 

C-gruppen
Oscar Sundberg / Ida Nyman /Aldin Mandzo

Gruppen har bestått av 12–16 simmare i åldrarna 
11-15 år. Ida och Aldin kom in som tränare under 
hösten.
• Årets simmare blev Elisabeth Xu.
 
D-gruppen
Sara Wallberg och Tora Strandberg 

D gruppen är en grupp med talangfulla simmare. 
Fokus ligger på teknik. Gruppen har bestått av 
12–19 simmare i åldrarna 10–16 år. 
• Årets simmare: Milo Helle Liljedahl.

NKK Racing  
GRUPPER	2021

B-GRUPPEN C-GRUPPEN

D-GRUPPEN
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Precis som föregående år tog pandemin hårt på 
även 2021. 

Våren
Vårterminen inleddes med att Centralbadet var 
tvungen att stänga ner vissa dagar. Verksamhet 
ställdes in måndagar, onsdagar samt lördagar 
vilket innebar att samtliga inbokade grupper 
behövde bokas av. Vissa valde att boka om till 
en annan dag, men det var även ett stort antal 
som tyvärr bokade av helt. Det var tuffa restrik-
tioner som bland annat innebar att föräldrarna 
var tvungna att lämna anläggningen helt. Ingen 
verksamhet för simmare födda tidigare än 2005 
fick heller bedrivas. 
Tack vare restriktionerna på vårterminen lyck-
ades de flesta instruktörer hålla sig friska men 
under hösten var smittspridningen desto större. 
Både i samhället men även bland personalen. 
Rädslan för Covid-19 märktes tydligt även på 
bokningarna då många valde att avstå från sim-
skola i rädsla att bli smittade. 

Ett flertal möten samt utbildningar genomfördes 
även under året för instruktörerna, även om en 
del var tvungna att hållas digitalt. 

Under 2020 gjordes omorganisationen i Sport 
där grupperna fick nya namn med nytt upplägg. 
Dessa grupper fortsatte under vårterminen med 
vissa mindre justeringar. Academy hade kvar 
sina namn samt upplägg. 

Ungefärlig beläggning var 62% för Academy & 
60% för Sport under vårterminen. 

Sommaren
Sommaren kom och restriktionerna lättade 
något. Vi hade möjlighet att genomföra som-
marsimskolor på olika platser i kommunen. 
Även i Söderköping i samarbete med Söderkö-
pings Simsällskap där upplägget gjordes om 
samt effektiviserades. Förutom på Friluftsbadet 
genomfördes även simskola i sjöar. I egen regi i 
Norrköping hade vi sommarträning för Sport-
grupper på Centralbadet, intensivsimskola på 

Himmelstalundsbadet, Råsslabadet, Ensjön samt 
Kvarsebo.  

Hösten
Till höstterminen var det dags för en större 
förändring att ske. Academygrupperna fick nya 
namn med nytt upplägg. Den största föränd-
ringen var dock att man går i samma grupp i 
ett läsår. Detta för att ge bättre förutsättningar 
till kvalitativ undervisning, där barnen får en 
större trygghet i att både lära känna varandra 
men även instruktörerna. Man behöver då inte 
heller vid höstterminens slut genomföra målkoll, 
rekommendationer, återanmälan m.m. Även 
Sportgrupperna övergick till läsår.  

Under höstterminen förlorade vi även tider som 
motsvarar ca 4 grupper á 12 barn = 48 st, då 
kommunen beslutade att ge bassängtid till en 
annan förening.  

Ungefärlig beläggning var 75% för Academy & 
81% för Sport under höstterminen.  

Som tidigare år genomfördes simskola på Råsslaba-
det, Åbybadet samt Worldclass Ringdansen.  

Skolsim fortsatte bedrivas i samarbete med 
Norrköpings kommun även detta år, med många 
barn som klarat vattenprovet.  

Arrangemang kunde endast genomföras under 
höstterminen där vi hade NKK Mini Race (f.d. 
tvärsim), NKK Winter Race (f.d. Examenssim) 
samt NKK Arena Swim Cup (f.d. Arena Knatte 
Cup). Samtliga med väldigt bra resultat och nöj-
da barn och föräldrar.  

/Isabelle Grahn
 

NKK Academy & Sport
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NUSS
NKK stod värd för sommarens upplaga av 
NUSS, ett efterlängtat arrangemang efter långt 
Covid-uppehåll för simsporten. Ett mycket fint 
genomfört arrangemang som trots lite speciella 
förutsättningar blev mycket uppskattat. Trots 
lite tävlingsovana noterades många fina resultat 
i solskenet.

Himpa
Under sommaren har NKK som tidigare år stått 
för värdskapet på Himmelstadslundsbadet. Med 
anledning av Covid19 och restriktioner så fick vi 
ett räkneverk med grindar och vakt som hjälpte 
till under första delen av sommaren. Det upp-
skattades av personalen och bagästerna för det 
innebar lite bättre ordning på badet. 
Sommaren har bjudit på mestadels bra väder, 
vilket gjort att Himmelstadslundbadet haft fullt 
upp med besökare under de varma sommarda-
garna vilket är glädjande. Himmelstadslundsba-
det har varit en mötesplats under sommaren för 
allt ifrån barnfamiljer, ungdomar och pensionä-
rer, vilket gjort att badet uppfyllt sitt syfte och 
en viktig del av detta arbete har NKK fullgjort 

genom att tillhandahållande av utbildad perso-
nal. Vi är tacksamma för det goda samarbetet 
NKK har tillsammans med PEMA.

Sports Camp
NKK är ansvarig för simsporten på Stadium 
Sports Camp, Sveriges största sportläger. Cam-
pen håller till på Himmelstalundsområdet.  
Under föregående år så var man tvungen att 
ändra om till sk DayCamp med anledning av 
Covid19 så kunde man inte ha övernattningar. 
Det var ett annorlunda läger men ungdomar-
na hade det roligt trots förändringarna. Under 
veckorna som Sports Camp genomfördes så var 
samtliga idrotter tvungna att hålla ihop och inte 
blanda sig med andra vilket gjorde att gruppen 
hade hela dagarna för sig själva.  
Simningen genomfördes på Himmelstadlunds-
badet men även på Centralbadet. 
För att ge dessa ungdomar en fantastisk upple-
velse behövs givetvis engagerade instruktörer 
och det har NKK tur som får ha.
Simningen finns även representerat i multigrup-
perna där deltagarna har möjlighet att prova på 
ledarledd simträning & simteknik.

Arrangemang
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Detta år har vi trots pandemin lyckats genom-
föra de flesta planerade aktiviteter. Pandemin 
har dock påverkat vilka aktiviteter vi valt och hur 
dessa genomförts.  

Vad har FF genomfört under 2021 
Två försäljningar, båda med Newbody där vi fick 
en vinst på 22864kr och 16533kr. 
Citygrosskvitton räknades ihop och redovisades i 
augusti, dessa inbringade 4076kr 

Vi delade ut klubbjackorna från Arena med 
namntryck, en försenad julklapp till alla simmare 
i tävlingsgrupp. Samt 2021 års julklapp en tote 
bag med NKK-tryck. 

I juli anordnade NKK NUSS och FF stöttade 
klubben med flera olika arbetsuppgifter under 
dagarna. Vi hjälpte till med förberedelser, fixade 
funktionärsfika och skötte Call Room. Flera av 
oss var även funktionärer. 

I oktober ordnade vi en resa till Boda Borg i Oxe-
lösund med buss, inträde och lunchbuffé, simma-
re från alla tävlingsgrupper deltog, flera tränare 
följde med.  
NKK Winterrace, Lucia och KM gick trots pandemin 
att genomföra, vi delade ut julklapp, hade loppis 
försäljning, bjöd på skinkmacka, lussebulle, dryck och 
skumtomtar och flera av oss var funktionärer. 
Erika Holgersson har erbjudit sig att göra en 

punktinsats i samband med bokslut. Om någon 
vill granska FF:s ekonomi, kan man få underlag 
via Kansliet. 

Hur tänker FF framåt 
Målet med FF är att stötta ekonomiskt så fort det 
är möjligt att åka på träningsläger samt se till att 
vi får till en bra kick off efter sommaren. Vi kom-
mer genomföra två försäljningar, en på våren och 
en på hösten. Tanken är att en omröstning ska 

avgöra vad vi ska sälja. FF har ett samarbete med 
Citygross, så när du handlar där, spara ditt kvitto 
så får föreningen en procent av den summan. 
Kvittona lämnas till kansliet. Vi behöver förbätt-
ra vårt arbete för att få fler föräldrar att delta i 
arbetet kring våra evenemang, detta behöver ske 
i samverkan med NKK. 

NKK:s Föräldraföreningens styrelse 
genom Lina Andersson, ordförande 2021. 

Styrelsen haft 9 protokollförda möten under det gångna 

året, med följande ledamöter: Anna Jonasson, Camilla Ballin 

Ullstrand, Magdalena Nyberg, Pernilla Borg Carrum, Micha-

ela Runqvist, Lina Andersson (ordförande under året), Linda 

Loftås och Ida Flanagan. 

Från NKK deltog Kinna Nyman vid nästan varje möte. 

Vi som finns i styrelsen har barn och ungdomar i alla grup-

per inom racing.

Norrköpings Kappsimningsklubbs  
Föräldraförening (NKK FF)

Bra pepp hos Boda Borg-gänget!
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Ordförande  Mikael Bönnemark  

Sekreterare  Mari Jakobsson 

Kassör   Fredrik Holgersson 

Ledamot  Ulf Emerick 

Ledamot  Erica Hagström 

Ledamot  Jonas Mandorf

Ledamot   Patrik Andersson 

Suppleant  Anders Westerberg

Suppleant  Martina Hegestig   

Revisor   Johannes Karlsson 

Valberedning  Lars Bladh  

Valberedning  Matthias Jakobsson 

Styrelse 2021
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Förvaltningsberättelse
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Förvaltningsberättelse
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Flerårsöversikt



ÅRSREDOVISNING
2021

16

Ekonomisk redovisning 2021
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Ekonomisk redovisning 2021
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Tilläggsupplysningar (Noter)
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Tilläggsupplysningar (Noter)
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Tilläggsupplysningar (Noter)
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Norrköping - enligt digital signatur

Ordförande Mikael Bönnemark

Vice Ordförande Anders Westerberg

Sekreterare Mari Jakobsson

Kassör Fredrik Holgersson

Ledamot Erika Hagström

Ledamot Martina Hegestig

Ledamot Patrik Andersson

Suppleant Jonas Mandorf

Suppleant Ulf Emerick

Auktoriserad revisor Johannes Karlsson

Vår	revisionsberättelse	har	lämnats	enligt	digital	signatur
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Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Norrköpings Kappsimningsklubb, org.nr 825000-8250

Revisionsberät t else
Till föreningsstämman i Norrköpings Kappsimningsklubb, org.nr 825000-8250

Rapport  om årsredovisningen

Ut t alanden

Vi har utfört  en revision av årsredovisningen för Norrköpings
Kappsimningsklubb för år 2021. Föreningens årsredovisning
ingår på sidorna 13–23 i detta dokument .

Enligt vår uppfat tning har årsredovisningen upprät tats i enlig-
het med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avse-
enden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per
den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat för året
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är fören-
lig med årsredovisningens övriga delar.

Grund för ut t alanden

Vi har utfört  revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i
avsnit ten De auktoriserade revisorernas ansvar samt Den
förtroendevalde revisorns ansvar.

Vi är oberoende i förhållande t ill föreningen enligt god
revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har full-
gjor t  mit t yrkeset iska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser at t de revisionsbevis vi har inhämtat är t illräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra ut talanden.

Annan informat ion än årsredovisningen

Detta dokument innehåller även annan information än
årsredovisningen. Föreningens årsredovisning ingår på
sidorna 13–23 i detta dokument. Det är styrelsen och
verkställande direktören som har ansvaret för denna andra
informat ion.

Vårt ut talande avseende årsredovisningen omfat tar inte denna
informat ion och vi gör inget uttalande med bestyrkande
avseende denna andra informat ion.

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt
ansvar at t  läsa den information som ident if ieras ovan och
överväga om informat ionen i väsentlig utsträckning är
oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång
beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under
revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar
innehålla väsentliga felakt igheter.

St yrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att  årsredovisningen
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovis-
ningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll
som den bedömer är nödvändig för att upprät ta en årsredovis-
ning som inte innehåller några väsent liga felakt igheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprät tandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för
bedömningen av föreningens förmåga att  fortsätta verksam-
heten. De upplyser, när så är t illämpligt, om förhållanden som
kan påverka förmågan att  fortsät ta verksamheten och att
använda antagandet om fortsat t  drift . Antagandet om fortsat t
drift  t illämpas dock inte om beslut har fat tats om att  avveckla
verksamheten.

De aukt oriserade revisorernas ansvar

Vi har att  utföra revisionen enligt Internat ional Standards on
Audit ing (ISA) och god revisionssed i Sverige.

Vårt mål är att  uppnå en rimlig grad av säkerhet om att
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felakt igheter, vare sig dessa beror på oegent ligheter eller på
fel. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen
garant i för att  en revision som utförs enligt ISA och god revi-
sionssed i Sverige allt id kommer att  upptäcka en väsentlig
felakt ighet om en sådan finns. Felakt igheter kan uppstå på
grund av oegent ligheter eller fel och anses vara väsentliga om
de enskilt  eller t illsammans r imligen kan förväntas påverka de
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredo-
visningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt
omdöme och har en professionellt skept isk inställning under
hela revisionen. Dessutom:

 ident if ierar och bedömer vi r iskerna för väsent liga felak-
t igheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, utformar och utför gransk-
ningsåtgärder bland annat ut ifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är t illräckliga och ändamåls-
enliga för at t  utgöra en grund för våra uttalanden. Risken
för att  inte upptäcka en väsentlig felakt ighet t ill följd av
oegentligheter är högre än för en väsentlig felakt ighet
som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta
agerande i maskopi, förfalskning, avsikt liga uteläm-
nanden, felakt ig information eller åsidosät tande av
intern kont roll.

 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 t ill omständigheterna, men inte för att  uttala oss
om effekt iviteten i den interna kontrollen.

 utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper
som används och rimligheten i styrelsens uppskat tningar
i redovisningen och t illhörande upplysningar.

 drar vi en slut sats om lämpligheten i att styrelsen använ-
der antagandet om fortsat t  drif t  vid upprät tandet av
årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i
de inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon
väsent lig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser
eller förhållanden som kan leda t ill betydande tvivel om
föreningens förmåga at t  fortsätta verksamheten. Om vi
drar slutsatsen att  det finns en väsentlig osäkerhets-
faktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärk-
samheten på upplysningarna i årsredovisningen om den
väsent liga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplys-
ningar är ot illräckliga, modifiera ut talandet om årsredo-
visningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis
som inhämtas fram t ill datumet för revisionsberättelsen.
Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att
en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.

 utvärderar vi den övergripande presentat ionen, struk-
turen och innehållet i årsredovisningen, däribland upp-
lysningarna, och om årsredovisningen återger de under-
liggande t ransakt ionerna och händelserna på et t  sätt
som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfat tning och inriktning samt t idpunkten för den.
Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den
interna kontrollen som vi ident if ierat .
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Rapport  om andra krav enligt  lagar och andra
förfat t ningar

Ut t alande

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens förvaltning av Norrköpings
Kappsimningsklubb för år 2021.

Vi t illstyrker att  föreningsstämman beviljar styrelsens leda-
möter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för ut t alande

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande t ill föreningen
enligt god revisorssed i Sverige. Vi som auktoriserade
revisorer har i övrigt fullgjort vårt yrkeset iska ansvar enligt
dessa krav.

Vi anser at t de revisionsbevis vi har inhämtat är t illräckliga och
ändamålsenliga som grund för vårt  uttalande.

St yrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed
vårt uttalande om ansvarsf rihet , är  att inhämta revisionsbevis
för att  med en r imlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit  någon
åtgärd eller gjor t  sig skyldig t ill någon försummelse som kan
föranleda ersät tningsskyldighet mot föreningen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet , men ingen garant i
för att  en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige
alltid kommer att  upptäcka åtgärder eller försummelser som
kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige an-
vänder de auktoriserade revisorerna professionellt  omdöme
och har en professionellt  skept isk inställning under hela
revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst
på revisionen av räkenskaperna. Vilka t illkommande gransk-
ningsåtgärder som utförs baseras på de auktoriserade
revisorernas professionella bedömning och övriga valda
revisorers bedömning med utgångspunkt i r isk och väsentlig-
het. Det innebär att  vi fokuserar granskningen på sådana
åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för
verksamheten och där avsteg och övert rädelser skulle ha
särskild betydelse för föreningens situat ion. Vi går igenom och
prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och
andra förhållanden som är relevanta för vårt  uttalande om
ansvarsfrihet.

Norrköping enligt digital signatur

Ernst & Young AB

Johannes Karlsson
Auktor iserad revisor

Revisionsberättelse (forts.)
Till föreningsstämman i Norrköpings Kappsimningsklubb, org.nr 825000-8250
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Budget
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Klubbmästare 2021
Bästa tävlingsresultat på respektive gren.

DAMER HERRAR

50	Fritt

100	Fritt
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400	Fritt

800	Fritt

1500	Fritt

50	fjäril
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100	rygg

200	rygg
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100	bröst

200	bröst

100	med

200	med
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Ebba Holgersson

Ebba Holgersson

Sara Wallberg

Edith Nyman

Filippa Andersson L

-

Ebba Holgersson

Ebba Holgersson

-

Ebba Holgersson

Ebba Holgersson

Ebba Holgersson

Sara Wallberg

Ebba Holgersson

Sara Wallberg

Ebba Holgersson

Ebba Holgersson

Ebba Holgersson

Emil Kernen

Jacob Hellman

Jacob Hellman

Carl Bönnemark

Carl Bönnemark

-

Hampus Lovinge

Jacob Hellman

Carl Bönnemark

Emil Kernen

Emil Kernen

Emil Kernen

Emil Kernen

Erik Andersson

Erik Andersson

Emil Kernen

Hampus Lovinge

Carl Bönnemark

27,42

59,69

2,08,53

5,08,23

11,01,38

-

29,31

1,05,86

-

31,53

1,06,75

2,22,25

32,08

1,09,68

2,32,17

1,04,65

2,21,27k

4,58,56

23,44

52,65

1,59,77

4,23,56

9,01,35

-

25,31

59,07

2,16,67

25,66

55,09

2,01,73

30,36

1,08,16

2,30,84

57,97

2,12,24

4,53,63
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