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Dagordning 

Vid Norrköpings Kappsimningsklubbs årsmöte den 27 mars 2023 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	2022.

7b.				 Styrelsens	förvaltningsberättelse	(balans-	och	resultaträkning)	

	 för	räkenskapsåret	2022.

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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Under 2022 har styrelsen fortsatt arbetet med att 

utveckla klubben i enlighet med uppsatta

grundvärderingar, klubbens uppdrag och mot NKK:s 

långsiktiga mål.

Vi har för att fortsätta vara det självklara valet för alla 

som vill hålla på med simidrott fokuserat

mycket på att utveckla Academy & Sport under det 

senaste året. Det är roligt att se att vi tack vare

denna satsning har stora kullar av yngre simmare 

som är på gång upp i verksamheten.

Vi har också under året, trots begränsad bemanning, 

anordnat Sveriges största simtävling på ett

utmärkt sätt. SUM-SIM gick av stapeln i Norrköping 

under sommaren, tack alla som ställde upp för

att ro detta arrangemang i mål!

Det är även glädjande att följa resultaten som våra 

duktiga simmare i Racing har presterat. Bland

annat gjorde Wilmer Jacobsson väldigt bra prestatio-

ner under 2022 och lyckades vinna tre medaljer

under SUM-SIM varav ett guld och även Carl Bönne-

mark lyckades ta en individuell medalj. Utöver detta

vann William Norén, Jacob Hellman, Jonathan Gran-

qvist och Carl Bönnemark ett brons 4x100 meter

frisim. Det är glädjande att vi har så bra ungdomar 

som ligger i Sverigetopp i sina årsklasser och som

har många år på sig att utveckla sin simning.

Ett fokus från styrelsens sida under 2022 har även 

varit att få till en arbetande styrelse där alla i

styrelsen har operativa uppdrag för att stötta den 

anställda personalen. Det är glädjande att se att

detta arbete har börjat fungera bättre och bättre un-

der året. Vi är även tacksamma för det jobb som

föräldraföreningen lägger ned för att våra simmare 

ska få roliga aktiviteter. I en ideell förening som

NKK krävs det att alla medlemmar hjälps åt för att 

driva klubben framåt, tack alla som stöttat

klubben under året. Den nya styrelsen kommer 

fortsätta detta arbete och jag hoppas att ännu fler 

medlemmar ställer upp och stöttar verksamheten.

Hälsningar

Fredrik Holgersson, Ordförande 2022

Ordförande har ordet

UPPDRAG

Utveckla simkunskapen och simidrotten i Norrköping för alla utifrån deras egna 
förutsättningar. Vi är även en elitklubb inom simning samt öppna för att utveckla 

nya områden inom simidrott

LÅNGSIKTIGT	MÅL	

NKK är det självklara valet inom simidrott för alla. Vi är en framstående klubb inom tävlingsverksamhet 
samt en attraktiv välmående medlemsförening.

GRUNDVÄRDERINGAR

ENGAGEMANG • GLÄDJE • TRYGGHET
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Med en reflektion på året 2022 så har det varit 

ett år med många utmaningar som vi har tagit 

oss igenom. Redan i början på året blev vi av med 

en viktig person i bemanningen vilket satte extra 

tryck på oss som jobbar på kansliet. Med hjälp att 

vi hade en stabil och mycket kunnig timpersonal 

så kunde vi sätta ihop ett gäng teamleaders där 

vi tillsammans fick vår viktigaste verksamhet att 

fungera bra. Här var det mycket tack våra fantas-

tiska instruktörer och dess insats som vår Academy 

flöt på tillsammans med Sport. I Racing har vår 

utmaning givetvis varit tillgång till vattenyta som 

det är för hela vår verksamhet men mest utsatt blir 

våra tävlingsgrupper och framförallt våra mäster-

skapssimmare. Våra tränare har numera fått vänja 

sig vid ett större antal simmare per grupp och det 

har dom gjort med bravur. Det bubblar i vattnet 

när NKK simmar!  

Vi har haft ett fantastiskt SumSim där hela sim-

marsverige kom till oss och simmade snabbt i vår 

bassäng under ett par härliga dock otroligt inten-

siva dagar i juli – tack tack tack alla ni som ställde 

upp dessa dagar för alla våra ungdomar! Ideellt 

arbete i högklass! 

Ett varmt tack till NKK FF som under året har ord-

nat olika aktiviteter till våra simmare i Racing – så 

uppskattat och roligt för simmarna att bygga team-

känsla på annan plats än i bassängen. Ett tack till 

arbetet i NKK styrelse under året. Och alla ni som 

har ställt upp på olika sätt under året 2022 för NKK! 

/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

Grundvärderingar

ENGAGEMANG – GLÄDJE - TRYGGHET
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NKK Racing
Håkan Hertzman, Elitgruppens tränare, sammanfattar 2022.

SM/JSM
SM/JSM i 50 m bassäng genomfördes i Linkö-
ping. Precis som de senaste 3-4 åren, så var det 
Sara Wallberg och Emil Kernen som lyckades 
bäst i SM-sammanhang. Sara slog 2 fina per-
sonliga rekord på 50 och 100 bröstsim. På 50:an 
var hon, med 32,65, bara 2/100 från att ta brons-
medaljen. På 100 vann hon B-finalen, med nya 
personliga rekordet och klubbrekordet 1,11,96. I 
A-finalen på 200 bröstsim tog hon en fin sjätte 
plats. Emil slutade femma på 100 ryggsim, en-
dast 3/10 från bronset. På 50 rygg blev han sexa. 
På kortbane SM hade vi inte Emil med, då han 
befann sig i Spanien för studier. Sara fick inte till 
det där, så inga finaler denna gång. 
Många fina simningar på JSM av våra unga 
simmare Amir Pehlivanovic, Carl Bönnemark, 
William Norén och Jacob Hellman. 

SUM-SIM långbana
SUM-SIM på sommaren gick på hemmaplan. 
Ett mycket lyckat arrangemang som toppades 
av fina simningar av våra egna. Våra 06-killar 
simmade flera finaler. Carl Bönnemark slutade 
fyra på 400 frisim och 1500 fritt och femma 
på 800 fritt. Jacob Hellman tog en femte plats 
på 50 fritt och blev sjua på 100 fritt. William 
Norén var sjua på 50 frisim och femma på 50 
ryggsim. Wilmer Jakobsson, född 2008 tog sin 
första medalj i dessa sammanhang då han blev 
trea på 100 bröstsim. Han simmade även final 
på 200 bröstsim och slutade åtta.  
Våra 06-killar, kompletterades av Jonathan 
Granqvist, tog en mycket glädjande brons-
medalj på 4x100 frisim.  

SUM-SIM kortbana
SUM-SIM i kortbana avgjordes i Helsingborg. 
14 åriga Wilmer Jakobsson tog här guld på 200 
bröstsim med mycket fina 2,31,56. På 100 bröst 
blev det brons för Wilmer. Carl Bönnemark tog 
sin första SUM-SIM medalj, när han slutade 
trea på 1500 frisim. William Norén och Jacob 
Hellman slutade fyra respektive femma på 50 
fritt. Båda med nya fina personliga rekord. 



ÅRSREDOVISNING
2022

7

Tränarna Håkan Hertzman (Elit) och Danne Magnusson (A-gruppen) på SUM-SIM i Norrköping

Killarnas frisims-lag som tog brons på SUM-SIM Wilmer Jacobsson vann SUMSIM-brons på 100 bröst
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Elitgruppen
Tränare: Håkan Hertzman 

Elit har bestått av en kärntrupp på 12 simmare.  

Gruppen kör 6-9 simpass och 2-4 gympass i veckan.   

Årets simmare: Sara Wallberg, som nu har gjort över 

1000 pass i rad.

A-gruppen
Tränare: Daniel Magnusson 

Gruppen har bestått av 12–16 simmare. De har tränat 

5 simpass och 2 styrkepass i veckan. Värt att nämna 

är att Wilmer Jakobsson tog ett guld och ett brons på 

Sum Sim Riks på hösten och dessutom ett brons på 

sommarens svenska ungdomsmästerskap.  

Årets simmare: Edith Nyman

B-gruppen
Tränare: Philip Lövbom 

B-gruppen har bestått av 12–14 simmare i åldrarna 

13-15 år. Gruppen har tränat simning 4-5 gånger i

veckan samt landträning och gym två gång i veckan.   

Årets simmare: Wilmer Jacobsson. 

C-gruppen
Tränare: Oscar Sundberg / Tora Strandberg / Sara Wallberg

Gruppen hette våren 2022 D-gruppen och under 

hösten blev vi C-gruppen. Gruppen består av ca 15 

simmare födda 2008-2011. 

Flera av de äldre simmarna kom till gruppen från 

Sport, och har under året jobbat på att komma in i 

tävlingssimningen i Racing. De yngre simmare som 

varit i gruppen längre har längtat efter att fylla 13 år, 

då de nya reglerna för 12-åringar tyvärr inneburit 

begränsningar för deras deltagande på tävling.  

Vid sidan av simning har vi tillsammans ätit på res-

taurang, haft utmaningar på land och de flesta följde 

med FF till Gröna Lund.

 

D-gruppen
Tränare: Philip Lövbom / Tilde Lundkvist

Gruppen är en grupp med talangfulla simmare. Fokus 

ligger på teknik. Gruppen har bestått av 20 simmare i 

åldrarna 12–14 år. 

NKK Racing  
GRUPPER	2022
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Vårterminen inleddes med simskolor i Academy där 

vi har babysim, minisim och våra grupper Sjöstjär-

nor, Bläckfiskar, Rockor, Delfiner och Späckhuggare 

– alla dessa grupper simmar en gång i veckan i vår 

undervisningsbassäng i Centralbadet, Ringdansen 

och Råssla. Tillsammans är det drygt 700 barn som 

utvecklas i sin simning, tryggt hjälpta av våra fantas-

tiska instruktörer som troget ser till att verksamheten 

rullar på i stort sett varje dag!  

Vi närmade oss sommaren och här hade NKK inten-

sivsimskola som pågick under 5 intensiva dagar med 

barn som lärde sig simma inför sommaren. Under 

sommaren så bedriver NKK sommarsimskola på 

Himmelstadlundsbadet under ett antal veckor och 

även simundervisning i sjöar – det här året var NKK 

i Kvarsebo och även i Arkösund. Samtidigt som vi har 

våra egna simskolor sköter vi även simskolorna för 

SSS Söderköpings simsällskap som vi har ett samar-

bete med under den varma delen av säsongen. Även 

här kör vi ut till sjöar Ramsdal, Sanden och Mogata 

har vi haft simskola i år. 

Med delvis ny styrka av instruktörer startade hösten 

upp som vanligt 1 september. Hösten rullade på med 

simskolan i full fart med ett fint avslut till jul där vi 

bjöd på isglass och alla deltagare fick diplom. 

Våren inleddes med full fart då vi numera jobbar 

läsårsvis så går vi på i stort sett samma schema som 

på hösten. I NKK Sport har vi våra seniorer som delas 

in i fyra olika grupper. Här håller Märta och Peter i de 

flesta passen. Peter leder dessutom vår Masters och 

SwimRun-grupp som under sommarhalvåret haft 

schemalagda simpass i sjöar.  

NKK Sport Ungdom/Junior är ett härligt gäng som 

leds av framförallt Oscar. De tränar tre gånger i 

veckan och har utvecklats enormt bra. Det här gänget 

simmar främst för att ha roligt och må bra, de fokuse-

rar inte på tävling.  

NKK Sport Träning är vårt ”mini racing” - våra 

framtida simmarstjärnor. Grupperna här heter; Guld, 

Silver och Brons. Även E-gruppen hör hit under hös-

ten för att introduceras in i Racing till våren. En trygg 

övergång till med fokus på tävling om det är vad man 

vill, annars väljer man Sport Ungdom – vi har alterna-

tiv för alla beroende på vad man vill med sin simning. 

NKK Sport Teknik 1&2 är en grupp blivande simmare 

som kör 1 pass i 25:an och 1 pass i undervisningsbas-

sängen i veckan. De har under året kört ”träningstäv-

lingar” för att testa på att tävla. Under dessa tidiga 

söndagsmorgnar har vi också fått hjälp från frivilliga 

föräldrar som ställt upp som funktionärer/tidtagare. 

Samtliga grupper inom NKK Sport fick möjlighet 

under sommarhalvåret fortsätta simma – special-

kurser anordnades där många av de aktiva deltog och 

förlängde sin simsäsong. 

Som tidigare år genomfördes simskola även i Råssla-

badet där vi har haft samtliga grupper och många 

barn som lärt sig simma i ledning av Hilda och Ali 

som har haft hand om NKK:s populära verksamhet i 

Råsslabadet. 

I Ringdansen på Worldclass har Märta lärt våra allra 

yngsta medlemmar att plaska och njuta av det under-

bara vattnet varje söndag. Förväntansfulla föräldrar 

med sina nyfödda barn har haft roligt tillsammans i 

vattnet med trygg guidning av Märta. 

Skolsim fortsatte bedrivas i samarbete med Norrkö-

pings kommun även detta år - med många barn som 

klarat vattenprovet.   

Ungefärlig beläggning var 70% för Academy & Sport 

under höst- och vårterminen. 

NKK Academy

NKK Sport
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Under sommaren arrangerade NKK Sum-Sim som 

är ett av de största arrangemangen inom svensk 

simning. Ett gediget arbete genomfördes och ett stort 

antal funktionärer, medhjälpare och ungdomar gjorde 

detta möjligt.   

Under året har även NKK arrangerat NKK Springrace 

och NKK Winterace, Arena Swim Race I och Arena 

Swim Race II och ett flertal mindre nybörjartävlingar.  

Detta är arrangemang som inte går att jämföra med 

ett Sum-Sim men som är av stor betydelse för sim-

marnas utveckling. Det krävs ett stort antal funktio-

närer till varje tillfälle.   

Tack för att ni finns och fortsätter med er ideella in-

sats så att vi kan fortsätta leverera arrangemang.  

   

Året avslutades med det årliga Sprint KM och Lucia.

Himpa 
Under sommaren har NKK som tidigare år stått för 

värdskapet på Himmelstadslundsbadet. Sommaren 

har bjudit på mestadels bra väder, vilket gjort att 

Himmelstadslundbadet haft fullt upp med besökare 

under de varma sommardagarna vilket är glädjande. 

Dessvärre så gick pumpen sönder så Himmelstads-

lundsbadet fick stänga redan i slutet juli detta år.  

Badet har varit en mötesplats under sommaren för 

allt ifrån barnfamiljer, ungdomar och pensionärer, vil-

ket gjort att badet uppfyllt sitt syfte och en viktig del 

av detta arbete har NKK fullgjort genom att tillhanda-

hållande av utbildad personal. Vi är tacksamma för det 

goda samarbetet NKK har tillsammans med PEMA.

Arrangemang

Under året arrangerade NKK ett stort antal tävlingar allt från 
nybörjartävlingar till ett Svenskt Ungdomsmästerskap.  
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Det här har FF genomfört under 2022
Två försäljningar, på våren sålde vi kakor och där vi 

fick en vinst på 14575kr och hösten sålde vi Ravelli 

med en vinst på 13831kr.  

2022 års julklapp två badmössor med namntryck och 

500 kr insatt på simmarkontot.  

I juli anordnade NKK SUMSIM och FF stöttade klub-

ben med att ansvara för Café tältet. Vi fick sponsring 

från flera olika håll bl.a. från ICA Klockartorpet. Flera 

av oss ställde även upp som funktionärer.  

I augusti ordnade vi en resa till Gröna Lund med buss, 

inträde, två mellispåsar och matbiljett, simmare från 

alla tävlingsgrupper deltog, flera tränare följde med.   

NKK Winterrace, Lucia och KM genomfördes, vi de-

lade ut julklapp, hade loppis-försäljning, bjöd på fika. 

Vi delade även ut julblommor till tränarna i Racing 

samt till klubbchefen.  

Annica Forslund stöttar FF med ekonomin. Om någon 

vill granska FF:s ekonomi, finns underlag via Kansliet.  

Hur tänker FF framåt 
Vi kommer genomföra en försäljning. Vi behöver 

förbättra vårt arbete för att få fler föräldrar att delta 

i arbetet kring våra evenemang, detta behöver ske i 

samverkan med NKK.  

Vi kommer också arbeta för att få till ett samarbete 

med ICA Klockartorpet, en kick back liknande den vi 

haft med City Gross.     

NKK:s Föräldraföreningens styrelse 
genom Lina Andersson, ordförande 2022 

som nu tackar för sig.  

. 

Styrelsen haft 8 protokollförda möten under det gångna 

året, med följande ledamöter: Anna Jonasson, Camilla Ballin 

Ullstrand, , Pernilla Borg Carrum, Michaela Runqvist, Lina 

Andersson (ordförande under året), Josefin Helle och Ida 

Flanagan. Från NKK deltog en representant från NKK´s 

styrelse vid nästan varje möte. Utöver dessa möten har vi 

haft avstämning inför stora arrangemang. Vi som finns 

i styrelsen har en önskan om att som vårdnadshavare 

representera barn och ungdomar i alla grupper inom racing, 

något som tyvärr inte gått detta år.  

Norrköpings Kappsimningsklubbs  
Föräldraförening (NKK FF)
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Ordförande  Fredrik Holgersson

Sekreterare  Mari Jakobsson 

Kassör   Mikael Bönnemark 

Ledamot  Jimmy Hellman 

Ledamot  Erica Hagström 

Ledamot  Jonas Mandorf

Ledamot   Patrik Andersson 

Suppleant  Anders Westerberg

Suppleant  Andreas Evlinger   

Revisor   Johannes Karlsson 

Valberedning  Matthias Jakobsson

   Pontus Angland 

   

Styrelse 2022
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Förvaltningsberättelse
Norrköpings Kappsimningsklubb  
Org.nr 825000-8250  
  
Förvaltningsberättelse  
  
Allmänt om verksamheten  
Norrköpings Kappsimningsklubb är en ideell förening med hemort i Norrköpings 
kommun. Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet 
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 2022:  
Ålder  Kvinna  Man  Total  
0-6 år  208 171 379 
7-9 år  258 230 488 
10-20 år  251 231 482 
21-25 år  4 4 8  
26-50 år  63 41 104 
51 o ä  40 56 96 
Totalt  824 733 1557 
  
Främjandet av ändamålet  
Långsiktiga mål:  

• Tillhöra toppskiktet av Sveriges bästa simklubbar.  
• Som certifierad simklubb vara det självklara valet vid siminlärning.  
• Vara en professionell arrangör av större mästerskap.  
• Satsa på en stabil och utvecklande verksamhet från babysim till vuxensim samt möjlighet att 

erbjuda hälsa och motion.  
• Aktivt arbeta för ett utökat vattenutrymme i Norrköpings Kommun. 

 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret   
- Covid -19 fortsätter att påverka föreningens aktiviteter samt det ekonomiska resultatet under året 
då en del medlemmar inte har “hittat tillbaka” till sin simaktivitet. 
Oroligheter i omvärlden har påverkat prisnivån på inköp negativt. 
Kommunen har förändrat sitt bokningssystem vilket leder till större konkurrens om bokningsbara 
vattentider vilket innebär färre bokningsbara vattentider och därmed minskade intäkter. 
Styrelsen arbetar både på kort och lång sikt för att anpassa verksamheten och bemöta dess 
utmaningar. 
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Förvaltningsberättelse
 
Flerårsöversikt  
Ekonomisk utveckling 2014 -2022        
                        
                      

År Rörelse 
resultat 

Res eft avskr 
& Finans 

netto  

5- 
årscykel  

Rörelse  
resultat  

Res eft avskr & 
Finansiellt 

netto 

Eget kapital 
i tkr 

Tillgångar 
I tkr  

Soliditet  

2014  280 400  453 100  2014-
2018  

-599 114  -1 232 251  5 196  10 888  48%  

2015  -277 800  -413 500  2015-
2019  

-256 647  -975 124  4 783  8 630  55%  

2016  -282 892  -396 100  2016-
2020  

-152 928  -727 272   4 387  9 811  45%  

2017  -370 344  -583 000  2017-
2021  

-247 003  -720 228  * 7 268  9 525  40%  

2018  51 522  -292 751  2018-
2022  

-50 811  -357 435   6 962  9 457  39%  

2019  622 867  710 227  2019-
2023  

    7 619  10 044  44%  

2020  -174 081  -195 029  
  

2020-
2024  

    7 421  9 714  43%  

2021 -376 967 -359 675 2021- 
2025 

  
7 047 9 719 46% 

2022 -174 152 -220 207 2022-
2026 

  
6 819 9 439 41% 

 

                  
*  Varav Eget kapital = 3 802 tkr   
Då föreningen from räkenskapsår 2017 har tidigare avsatta fonder klassificerats som eget kapital. 
Under 2017 ökar dessa på föreningen egna kapital med 3 277 tkr  
Under 2021 ökar dessa på föreningen egna kapital med 3 194 tkr  
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Flerårsöversikt
Ekonomisk utveckling 2001 -2022

År Rörelse res. Resultat eft avskr Varav Sjö Eget kapital Tillgångar Not 5-årscykel Rörelse res. Resultat eft avskr
& Finansiellt i tt kr & Finansiellt

2001 -99 800 -87 500 64 500 2 991 kr        5 086 kr     2001-2005 -287 200 249 500
2002 -133 500 -79 800 -69 800 2 981 kr        4 699 kr     2002-2006 -175 100 527 300
2003 191 800 288 500 -26 700 3 200 kr        5 141 kr     2003-2007 63 400 694 400
2004 -65 300 -94 000 -75 500 3 106 kr        5 096 kr     2004-2008 222 000 721 600
2005 -180 400 222 300 37 400 3 328 kr        5 834 kr     2005-2009 398 900 925 300
2006 12 300 190 300 78 000 3 519 kr        6 390 kr     2006-2010 387 500 259 500
2007 105 000 87 300 0 3 628 kr        6 581 kr     2007-2011 562 400 181 700
2008 350 400 315 700 -136 500 3 952 kr        7 268 kr     2008-2012 716 200 739 000
2009 111 600 109 700 -88 200 4 061 kr        7 697 kr     2009-2013 510 900 792 100
2010 -191 800 -443 500 -184 200 5 967 kr        9 579 kr     2010-2014 679 700 1 135 500
2011 187 200 112 500 -52 700 3 730 kr        9 544 kr     2011-2015 593 700 1 165 500
2012 258 800 644 600 -49 800 4 375 kr        10 100 kr   2012-2016 123 608 656 900
2013 145 100 368 800 48 000 4 743 kr        10 430 kr   2013-2017 -505 536 -570 700
2014 280 400 453 100 34 900 5 196 kr        10 888 kr   2014-2018 -599 114 -1 232 251
2015 -277 800 -413 500 -40 100 4 783 kr        8 630 kr     2015-2019 -256 647 -975 124
2016 -282 892 -396 100 -133 700 4 387 kr        9 811 kr     2016-2020 -152 928 -756 653
2017 -370 344 -583 000 -143 173 7 268 kr        9 525 kr     1 2017-2021 -247 003 -708 041
2018 51 522 -292 751 -166 581 6 962 kr        9 457 kr     2 2018-2022 -211 577 -448 836
2019 622 867 710 227 -39 701 7 619 kr        10 044 kr   3
2020 -174 081 -195 029 0 7 421 kr        9 714 kr     4 1) Eget kap EXKL avsättningar = 3804 kr
2021 -376 967 -347 488 0 7 048 kr        9 719 kr     5 2) Eget kap EXKL avsättningar = 3698 kr
2022 -334 918 -323 795 6 819 kr        9 439 kr     6 3) Eget kap EXKL avsättningar = 4408 kr

Summa -170 813 246 564 -943 855 4) Eget kap EXKL avsättningar = 4210 kr
5) Eget kap EXKL avsättningar = 3853 kr
5) Eget kap EXKL avsättningar = 3633 kr

Nyckeltal 5-årscykel
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Ekonomisk redovisning 2022
Norrköpings Kappsimningsklubb
825000-8250

BALANSRÄKNING NOT 2022 2021

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 5 134 863 147 810
Inventarier, verktyg och installationer 6 86 503 31 700
S:a materiella anläggningstillgångar 221 366 179 510

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepapperinnehavv 7 300 950 7 390 311
S:a finansiella anläggningstillgångar 7 300 950 7 390 311

Summa anläggningstillgångar 7 522 316 7 569 821

Omsättningstillgångar
Varulager mm
Färdiga varor och handelsvaror 267 443 172 936
S:a varulager m.m 267 443 172 936

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 697 251 613 130
Övriga fordringar 33 786 94 905
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 7 216 139 353 470
S.a kortfristiga fordringar 947 175 1 061 505

Kassa och bank 563 272 914 242

Summa omsättningstillgångar 1 777 890 2 148 683

SUMMA TILLGÅNGAR 9 300 206 9 718 504

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital        
Balanserat kapital -7 047 876 -7 421 049
Lämnade och återförda fonder 9 170 13 498
Årets resultat 323 795 359 675
S:a Eget kapital 8 -6 714 911 -7 047 876

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder -232 272 -299 060
Övriga kortfristiga skulder -606 360 -403 075
Aktuell Skatteskuld 0 -13258
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter 9 -1 746 665 -1 955 236
S:a kortfristiga skulder -2 585 297 -2 670 627

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER -9 300 206 -9 718 504
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Ekonomisk redovisning 2022
Norrköpings Kappsimningsklubb
825000-8250

RESULTATRÄKNING NOT 2022 2021

Rörelseintäkter

Nettoomsättning 1 5 674 613 3 636 592
Bidrag 2 1 330 514 2 057 695
Medlemsavgifter 1 278 400 292 800
Övriga rörelsesintäkter 105 000 56 686
Summa rörelseintäkter 7 388 526 6 043 773

Rörelsekostnader

Handelsvaror 3 -2 907 217 -1 092 605
Övriga externa kostnader 3 -1 163 650 -1 067 392
Personalkostnader 4 -3 606 038 -4 260 743
Av- & nedskrivningar materiella anläggningstillgångar -46 539 -28 797
Summa rörelsekostnader -7 723 444 -6 449 537

Rörelseresultat -334 918 -405 764

Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 11 079 58 000
Räntor och liknande resultatposter
Ränteintäkter 43 276
Summa finansiella poster 11 122 58 000

Resultat efter finansiella poster -323 795 -347 764

Årets skatt 0 -12 187

Årets resultat -323 795 -359 951
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Tilläggsupplysningar (Noter)
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. 

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: 2022 2021
Materiella anläggningstillgångar
Kontor 4% 4%
Inventarier 20% 20%
Buss 14% 14%

Not 1 Nettoomsättning
2022 2021

Nettoomsättningen fördelar sig enligt följande:
Kurs- och medlemsavgifter 4 066 236 3 240 136
Tävlingar och arrangemang 1 607 297 428 161
Reklam och sponsorer 19 194 50 544
Lotterier, bingo och försäljningsintäkter 260 286 210 552

 Summa 5 953 013 3 929 393

Not 2 Offentligrättsliga bidrag 2022 2021
Kommun 865 929 932 438
Stat 357 855 339 894
Bidrag pga Covid -19 13 830 761 463
Övriga bidrag 92 900 23 900

 Summa 1 330 514 2 057 695

Not 3 Upplysning om rörelekostnader 2022 2021
Materiel -219 154 -238 596
Tävlingar och läger -1 046 187 -384 648
Arrangemangskostnader -1 501 269 -322 940
Övriga externa kostnader -434 155 -387 555
Övriga idrottskostnader -140 607 -146 421
Hyra & adm kostnader -729 495 -679 837
Summa -4 070 867 -2 159 997
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Tilläggsupplysningar (Noter)
Norrköpings Kappsimningsklubb
825000-8250

Not 4 Personal 2022 2021
Medelantal anställda
Anställda i föreningen efter närvarotid 1920 tim. 7 7

Löner och andra ersättningar och sociala kostnader
Löner och andra ersättningar  -2 790 176 -3 257 426
Sociala kostnader -815 863 -1 003 317
varav pensionskostnader -145 493 -195 048

-3 606 038 -4 260 742

Löner och andra ersättningar fördelade
mellan styrelseledamöter m.fl. och anställda
Ersättning till styrelse 0 0
Ersättning till övriga anställda -2 790 176 -3 257 426

Styrelseledamöter 2022 2021
Styrelseledamöter  7 st 7 st
varav män 5 st 4 st

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

Sjukfrånvaro 2022 2021
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid
Sjukfrånvaro för samtliga anställda 0,00% 0,30%
Andel av sjukfrånvaro som avser långtidssjukfrånvaro 0,00% 0,00%

Not 5 Byggnader och mark 2022 2021
Ingående anskaffningsvärde 323 673 323 673
Utgående anskaffningsvärde 323 673 323 673

Ingående avskrivningar -175 863 -162 916
Årets avskrivning -12 947 -12 947
Utgående avskrivningar -188 810 -175 863
Bokfört värde 134 863 147 810

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer 2022 2021
Ingående anskaffningsvärde 337 688 337 688
Utgående anskaffningsvärde 426 083 337 688

Ingående avskrivningar -305 988 -290 138
Årets avskrivning -33 592 -15 850
Utgående avskrivningar -339 580 -305 988
Bokfört värde 86 503 31 700

Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2022 2021
Läger & Tävling 49 042 31 606
Bidrag 80 000 103 869
Bingo 80 000 45 000
Övrigt 87 097 175 995

296 139 356 470
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Tilläggsupplysningar (Noter)
Norrköpings Kappsimningsklubb
825000-8250

Not 8 Eget Kapital - avsättningar 2022 2021
Eget Kapital -3 529 404 -3 853 199

Utvecklings- och stipendiefond -2 685 355 -2 685 355
Stipendiefond -375 917 -384 917
Ungdomskommité -50 698 -49 068
Hagbergs Stipendiefond -54 860 -56 660
Stipendium ES -5 000 -5 000
Östgötafonden -13 677 -13 677

-6 714 910 -7 047 876

Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2022 2021

Upplupna löner och semesterlöner -448 210 -362 207
Upplupen löneskatt 0 -44 908
Förutbetalda kurs- & medlemsavgifter -1 298 455 -1 384 625
Övrigt 0 -163 496

-1 746 665 -1 955 236

Not 10 Ställda säkerheter
Föreningen har inga ställda säkerheter

Not 11 Eventualförpliktelser
Föreningen har inga eventualförpliktelser

Not 12 Väsentliga händelser efter balansdagen
Covid -19 fortsätter att påverka föreningen men vi ser en ljusning och söker bidrag för förlorade intäktsmöjligheter.
Svårt att "locka" tillbaka medlemmar som har slutat och provat på andra konkurrerande aktiviteter.
Kommunen har förändrat sitt bokningssystem vilket leder till större konkurrens om bokningsbara vattentider vilket innebär 
färre bokningbara tider och därmed minskade intäkter. Styrelsen arbetar på både kort och lång sikt för att anpassa 
verksamheten och bemöta dessa utmaningar. Detta är den största utmaningen för föreningen inför år 2023
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Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Norrköpings Kappsimningsklubb, org.nr 825000-8250

  

Revisionsberättelse 
Till föreningsstämman i Norrköpings Kappsimningsklubb, org.nr 825000-8250

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Norrköpings 
Kappsimningsklubb för år 2022. Föreningens årsredovisning 
ingår på sidorna 14–23 i detta dokument.  

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlig-
het med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avse-
enden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per 
den 31 december 2022 och av dess finansiella resultat för året 
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är fören-
lig med årsredovisningens övriga delar.  

Grund för uttalanden 

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

Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god 
revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har full-
gjort mitt 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 årsredovisningen  

Detta dokument innehåller även annan information än 
årsredovisningen. Föreningens årsredovisning ingår på 
sidorna 14–23 i detta dokument. Det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för denna andra 
information. 

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna 
information och vi gör inget uttalande med bestyrkande 
avseende denna andra information.  

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt 
ansvar att läsa den information som identifieras ovan och 
överväga om informationen 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 felaktigheter. 

Styrelsens 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 upprätta en årsredovis-
ning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för 
bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksam-
heten. De 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. 

De auktoriserade revisorernas ansvar 

Vi har att utföra revisionen enligt International Standards on 
Auditing (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 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på 
fel. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revi-
sionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig 
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på 
grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om 
de enskilt eller tillsammans rimligen 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 skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom:   

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felak-
tigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel, utformar och utför gransk-
ningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamåls-
enliga 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 fel, eftersom oegentligheter kan innefatta 
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga uteläm-
nanden, felaktig information 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 effektiviteten 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 använ-
der antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 
årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i 
de inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon 
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser 
eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om 
föreningens förmåga att 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 
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplys-
ningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredo-
visningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. 
Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att 
en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.  

• utvärderar vi den övergripande presentationen, struk-
turen och innehållet i årsredovisningen, däribland upp-
lysningarna, och om årsredovisningen återger de under-
liggande transaktionerna och händelserna på ett sätt 
som ger en rättvisande bild. 

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. 
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Revisionsberättelse (forts.)
Till föreningsstämman i Norrköpings Kappsimningsklubb, org.nr 825000-8250

 

 

  2 (2) 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Uttalande 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens förvaltning av Norrköpings 
Kappsimningsklubb för år 2022. 

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

Grund för uttalande 

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. Vi som auktoriserade 
revisorer 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 vårt uttalande. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 

Revisorns ansvar 

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

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 föreningen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige an-
vänder de auktoriserade revisorerna professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst 
på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande gransk-
ningsåtgärder som utförs baseras på de auktoriserade 
revisorernas professionella bedömning och övriga valda 
revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlig-
het. 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 
ansvarsfrihet. 

 

Norrköping enligt digital signatur       

Ernst & Young AB 

 

 

 

Johannes Karlsson 
Auktoriserad revisor 
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Klubbmästare 2022
Bästa tävlingsresultat på respektive gren.
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