
Härligt att allt sätter igång ingen med full fart. Alla  
våra grupper i kursverksamheten startar och tävlings-
grupperna sätter igång med full träning efter lite lättare 
pass under jullovet. 
 Medan verksamheten rullar på som vanligt så har 
det, som ni säkert läst på hemsidan, skett förändringar 
i organisationen. Åsa, vår manager har slutat efter två 
år på posten. Tråkigt och ledsamt för oss men samtidigt 
så måste vi se möjligheter i den nya situationen som 
uppstått. Vi har ett fantastiskt kansli som har omformat 
sig lite. Läs mer om detta på sid 2.
 Som simklubb behöver vi ha ett aktivt engagemang 
från er föräldrar för att både kunna genomföra tävlingar 
och skjutsa simmare till tävling/träning. Just nu ser vi ett 
stort behov av att fler kan jobba i sekretariatet under 
tävlingar. Håll koll på vår hemsida där datum för olika 
utbildningar läggs upp. 
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Välkomna till 
ett nytt år och 
ny termin!

TACK FÖR ATT VI 
BLEV NOMINERADE! 
Vi är oerhört glada och stolta över
att vi var med i slutkampen för Bredd-
idrottspriset 2017 som delas ut av 
Länsförsäkringar Östgöta varje år! 
Tyvärr vann vi inte första pris den här 
gången men ser oss ändå som vinnare 
med vår fina bredd. Grattis till Kimstad 
GOIF som vann. Stort TACK till alla 
som är en del i att vi blir nominerade! 

Stadium 
SportsCamp
Under tre veckor v. 27 (1-7/7), v. 28 
(8-14/7) samt v. 29 (15-21/7) finns vi 
kring Himmelstalundsområdet för en 
oförglömlig sommarlovsvecka. Lägret 
är till för dig som är född 2007-2003.
 Under veckan kommer du få 
träning av duktiga ledare som jobbar 
för att alla ska få en fantastisk vecka. 
Både nybörjare och tävlingssim-
mare är välkomna.
 Träningen, som sker 2 ggr/dag, 
anpassas efter just din nivå vilket gör 
att du får träna med andra likasinnade 
och får lagom utmaning i din träning. 
Anmäl dig på: stadiumsportscamp.se
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NKK:s STYRGRUPP
Det blev en liten chock i december när vi insåg att Åsa kommer att lämna 
klubben efter två år som manager. Väldigt tråkigt då vi känner att kansliet, 
efter omorganisationen, verkligen har börjat hitta en form att jobba utifrån.  
 2015 påbörjade vi ett arbete med ansvarsfördelning och omorganisa-
tion. In i detta kom Åsa som ny manager efter PA. En av Åsa´s stora uppgifter 
har varit att, tillsammans med kanslipersonalen och styrelse, jobba fram 
arbetsbeskrivningar och checklistor för hela verksamheten. Detta för att 
verksamheten ska kunna fungera oberoende av vilka som jobbar på de olika 
positionerna i föreningen. Detta gör nu att vi känner oss helt trygga med att 
vi, kortsiktigt, inte kommer att anställa någon ny manager. Istället så kommer 
det att vara en styrgrupp bestående av tre personer som driver verksam-
heten framåt, tillsammans med styrelsen. Dessa personer, som redan idag 
är ansvariga för ett område i föreningen, kommer att vara: Olga ansvarig för 
Kursverksamheten, Håkan ansvarig för Tävlingsverksamheten samt Annica 
ansvarig för frågor som rör NKK:s ekonomi. Styrgruppen kommer att säker-
ställa och följa upp beslut för hela verksamheten. De ska även var och en 
driva frågor inom sitt eget ansvarsområde tillsammans med övrig personal 
på kansliet. På styrelsemötena kommer det att finnas en representant med 
från styrgruppen som rapporterar och tar emot information. 
 Första styrgruppsmöte är satt till den 16/1.

NKK Styrelse

Kort rapport från 
NKK:s Styrelse
Styrelsen har under hösten arbetat 
med budgeten. I december, efter 
Åsas besked, beslöt vi att genom-
föra personalsamtal med samtliga 
av anställda på kansliet. Detta för att 
följa upp omorganisationen 2.0 samt 
stämma av hur man ser på sin roll 
och egen utveckling inom föreningen. 
Dessa, totalt 16 h, lunchsamtal ska 
sammanställas och sammanfattas. 
Genomgående visar samtalen på att 
personalen trivs och har ett enormt 
engagemang i att driva och jobba för 
NKK.   
 
Styrelsen påbörjade även samtal med 
simmarna i två av tävlingsgrupperna 
för att stämma av lite frågor och 
checka av stämningen i grupperna. 
Alla samtal hann vi inte med innan jul 
då styrelsen fick lite annat att tänka på 
i och med Åsas beslut att sluta. Men 
dessa samtal kommer att slutföras 
i januari för att sammanställas och 
analyseras. 

Styrelsen har under hösten även 
gått SISU,utbildning nr 2 som var en 
föreläsning med Arbetsgivaralliansen 
om hur ideella föreningar ska agera 
som arbetsgivare.

Andra frågor som har lyfts under sen-
sommaren/hösten: • Café Sjöjungfrun 
• Nya stadgar • Avgifter & subven-
tioner • Öka föräldraengagemanget 
• Nya arrangemang • Bredda vårt  
utbud  • Sponsorgrupp, Teknisk-
grupp samt Arrangemangsgrupp 
• Röda tråden i verksamheten • Ny 
simhall • Pool för babysim • Personal 
& tränar frågor m.m.

Sjöjungfrun tackar för sig!
NKK har under hösten tagit beslutet att vi inte kommer fortsätta driva Café 
Sjöjungfrun. Caféet har under många år varit en otrolig tillgång för föreningen 
men har de senaste året dragits med en nedåtgående lönsamhet. Klubben 
har därför valt att fokusera på sin kärnverksamhet till 100%, som ju är simn-
ing, och avslutar därför driften den 31 maj 2018.

Men vi fortsätter även under vårterminen med föräldrajobb i cafete-
rian. Schema har mejlats ut men finns även här på hemsidan:
Allt om NKK > Dokument.
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Information om 
nya regler för 
funktionärer.
 
Simningen utvecklas och vi med den. Nu har Svenska Simför-
bundets regelkommitté haft samling där Bo Karlsson, Roland 
Fredriksson och Kjell Brolin har representerat NKK. Ändrin-
garna i regelverket innebär att alla utbildade funktionärer, 
inklusive distriktsfunktionärer uppdateras vid ett möte 
för att fortsatt vara godkända. Det kommer att bli tre tillfällen
där ni ges möjlighet att delta. Vi hoppas att något av datumen 
passar för att få ta del av de nya reglerna.

De planerade uppdateringsdagarna är dessa:

Tisdag 30 januari: 18:00 – ca 19:00
Onsdag 31 januari: 18:00 – ca 19:00
Torsdag 1 februari: 18:00 – ca 19:00

(Samtliga träffar blir i cafeterian, konferensen med Bo, Roland 
eller Kjell som informatörer)

Det är otroligt viktigt att du som funktionär deltar på 
någon av dessa träffar. Ingen anmälan denna gång. Det 
är bara att dyka upp till valt tillfälle.   

Tidtagningssystem:
Vi behöver fler medlemmar som kan hjälpa till i sek-
retariatet vid simtävlingar, därför håller vi nu utbild-
ningar i de två tidtagningssystem som utgör grunden 
för arrangemang av simtävlingar: ARES & Grodan. 
 För ARES kommer Peter Berglund från IC Control 
att hjälpa till med utbildningsdelen och för Grodan 
blir det Martin Harlenbäck som är idrottskonsulent 
på Östsvenska simförbundet. Vi är i behov av fler 
personer som har kunskap i dessa två system.  
 Två utbildningsdagar är redan inplanerade. ARES 
gick av stapeln nu den 9/1 men det kommer fler till-
fällen. Grodan kommer att genomföras den 16/1  
kl 16:30–19:30. Passa på att gå redan nu!

Anmäl ditt intresse till :  
daniel.magnusson@nkk.se. Skriv i mailet om du 
vill gå ARES eller GRODAN utbildningen.

UTBILDNINGAR 2018

Tävlingsfunktionär: 
(Grundutbildning: teori + 2 praktiktillfällen)

Passa på att gå en utbildning till tävlingsfunktionär och 
lär dig  mer om simning och alla regler. 

Alternativ 1 (1 träff):  Lördag 10 feb 
 Tid: 09.00–15.00
 Fika & lunch serveras

Alternativ 2 (2 träffar):  Onsdagarna 7 feb och 14 feb 
 Tid: 17:30–20:30 
 Fika

Praktik: För båda alternativen gäller första praktiken 
på Arena Knatte Cup söndagen den 4 mars 2018.

Plats för teoriutbildning: Konferensen i cafeterian

Utbildare: Bo, Roland och Kjell

Anmälan omgående, dock senast 31 januari till: 
daniel.magnusson@nkk.se
Anmäl alternativ vilket alternativ samt namn, 
vilken simmare ni ”tillhör” och mobilnummer.
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TACK TILL VÅRA SPONSORER:

Justerade subventioner
NKK:s subventioner har justerats för att ligga i nivå med i prisutvecklingen. 
Klubben subventionerar tävlingar och läger för alla tävlingssimmare. För att få 
ta del av de subventioneringar NKK står för så ska bl.a. varje familj ställa upp 
med 20 timmar för sitt barn under ett verksamhetsår. Minst en förälder per 
familj ska genomgå en funktionärsutbildning. För att få en rättvis fördelning av 
ideellt arbete och för att försäkra oss om att vi har tillräckligt med funktionärer 
och aktiva i styrelse och arbetsgrupper så har vi en policy kring föräldraen-
gagemang. Hela dokumentet finns på hemsidan. (Allt om NKK > Dokument)

Nedan kan ni se hur och vad vi har justerat. Hela dokumentet för subvention-
er ligger på hemsidan. (Allt om NKK > Dokument)

Justerat för tävlingar:
Kategori 3 har tidigare haft fria tävlingskostander i Östergötland & Småland 
nu endast Östergötland. Kategori 4 har tidigare haft fria tävlingskostander i 
Öster-götland nu enligt betalplan.
 
Justerat för läger:
Kategori 1 Tidigare har simmare betalat 30% och NKK 70%, nu 35% - 65%
Kategori 2 Tidigare har simmare betalat 40% och NKK 60%, nu 50% - 50%
Kategori 3 Tidigare har simmare betalat 50% och NKK 50%, nu 60% - 40%
Kategori 4 Tidigare har simmare betalat 60% och NKK 40%, nu 70% - 30%
Kategori 5 Tidigare har simmare betalat 70% och NKK 30%, nu 75% - 25%
Kategori 6 Ingen förändring simmare betalar 80% NKK 20%
 
Betalplan för tävlingar:
1 pass utan lunch, tidigare 100 kr nu 150 kr 
2 pass med lunch, tidigare 200 kr nu 300 kr 
Övernattning hotell, tidigare 250 kr, nu 300 kr
Vandrarhem, samma som tidigare 200 kr
Övernattning skolsal, samma som tidigare 100 kr
 
Avgiftsfria tävlingar: Tidigare = SM, JSM, SUM-Sim riks, nu = fast avgift 500 kr
 
Licens & träningsavgift: Höjt 100 sek/termin Elit – E-grupp
Masters samma som tidigare

Nya Stadgar
Styrelsen har under året som gått arbetat
fram ett förslag på nya stadgar till årsmötet 
nu i år. En arbetsgrupp bestående av 
Roland Fredriksson, Sekreterare, 
Kjell Brolin, Kassör samt vår tidigare 
klubbmanger Åsa Gårdman har vid 
ett antal träffar jobbat fram förslaget som 
lades fram till övriga styrelsen under våra 
planeringsdagar i augusti där det slut-
giltiga förslaget jobbades fram.
 Varför detta? Jo, dagens stadgar är 
från den 10 mars 1993. Det gjordes  en 
redaktionell översyn i  27 mars 2006 
men i stort har de varit oförändrade. 
Till grund för dessa stadgar låg - Riks-
idrottsförbundets Normalstadgar för 
Idrottsföreningar antagna av Riksidrotts-
styrelsen 1992-10-15, alltså var de väldig 
ålderstigna. Till grund för det nya förslaget 
ligger -Riksidrottsförbundets Normal-
stadgar för Idrottsföreningar, fastställd av 
Riksidrottsstyrelsen den 11 oktober 2013, 
och uppdaterad efter RF-stämman 2015. 
Vår strävan har varit att skapa en stadga 
som är mer lättförståelig både språkligt 
och innehållsmässigt. Det nya förslaget är 
uppdelat i 6 separata kapitel innehållande 
specifika paragrafer för respektive kapitel. 
En hel del har under årens gång förändras. 
Det ny förslaget speglar den verklighet 
vi har i dag för de olika områden som 
behandlas i respektive kapitel.
För ändring av de gamla stadgarna krävs 
att beslut av det kommande årsmötet med 
minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om 
så sker så gäller stadgarna från och med 
beslutet tagits under pågående årsmöte.


