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 Dågordning  
Vid Norrköpings Kappsimningsklubbs årsmöte den 20 mars 2019 

1.    Mo tets o ppnånde. 

2.     Fåststå llånde åv ro stlå ngd fo r mo tet 

3a.   Vål åv: ordfo rånde fo r mo tet. 

3b.   Vål åv: sekreteråre fo r mo tet. 

4.     Vål åv 2 protokolljusteråre, tillikå ro strå knåre. 

5.     Mo tets stådgeenligå utlysånde. 

6.     Fåststå llånde åv dågordning. 

7a.   Styrelsens verksåmhetsberå ttelse fo r verksåmhetså ret 2018 (Sid 4-14). 

7b.   Styrelsens fo rvåltningsberå ttelse (bålåns- och resultåtrå kning) 

           fo r rå kenskåpså ret 2018 (Sid 15-25 ). 

8.      Revisorernås berå ttelse o ver styrelsens fo rvåltning under 

           det senåste verksåmhets- och rå kenskåpså ret. 

9.      Frå gå om ånsvårsfrihet fo r styrelsen fo r den tid revisionen åvser. 

10.    Fåststå llånde åv medlemsåvgifter. 

11.    Fåststå llånde åv verksåmhetsplån och budget fo r kommånde 

            verksåmhets- och rå kenskåpså ret. 

12a.  Vål åv fo reningens ordfo rånde fo r en tid åv ett å r. 

12b.  Vål åv tre styrelseledåmo ter fo r en tid åv två  å r. 

12c.  Vål åv 2 suppleånter i styrelsen med fo r dem fåststå lld turordning fo r en tid åv 1 å r. 

12d.  Vål åv minst en revisor såmt revisorssuppleånt fo r en tid åv ett å r. 

            ( I dettå vål få r inte styrelsens ledåmo ter deltå. ) 

12e.   Vål åv minst två  ledåmo ter i vålberedningen fo r en tid åv ett å r. 

             En åv ledåmo ternå utses till ordfo rånde. 

13.     Behåndling åv styrelsens propositioner och i rå tt tid inkomnå motioner. 

14.     Å rsmo tets åvslutånde. 

             Prisutdelningår: 

             Vål åv ”Bå stå Kåmråt”, sker genom sluten omro stning. 

• Bå stå Kåmråt 

• Go te Nilze ns minne 
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Å ret 2018 inleddes med ett steg båkå t då  vå r 

månåger Å så Gå rdmån gick vidåre till nyå utmå-

ningår. Å ret åvslutås med ett steg fråmå t då r vi 

hår ekonomi i bålåns och lågt grunden med NKK 

3.0 fo r ått kunnå tå två  steg fråmå t!  

Vi kån konståterå ått visså områ den fungerår 

medån åndrå beho ver ses o ver.  

• Reståurång Sjo jungfrun åvvecklådes efter 

flerå å r åv fo rluster. 

 

• Tå vlingsverksåmheten minskår kråftigt såm-

tidigt som kostnåden fo r den o kår. 

 

• Årrångemång, NKK hår trådition ått fråm-

gå ngsrikt årrångerå sto rre må sterskåp/

simtå vlingår. Senåste 2 å ren hår NKK inte 

håft nå grå sto rre årrångemång. Vilket på ver-

kår ekonomin, medlemmårnås engågemång 

såmt mårknådsfo ringen åv NKK och Norrko -

ping.  

 

• Kursverksåmheten fortså tter ått vå xå med 

nyå våttenytor blå i Ringdånsen. Verksåm-

heten uto kår med ått båbysim å terupptås 

såmt nyå simkurser fo r bårn och ungdomår 

med så rskildå behov (funktionshinder). Vi 

fortså tter såmårbetet med Portålen såmt in-

leder ett nytt såmårbete med Region O st vil-

ket riktår sig till simkurser fo r nyånlå ndå och 

invåndråre.  

Vi må ste vå gå ifrå gåså ttå gå rdågens sånning och 

vå gå tå nkå i nyå bånor som måtchår dågens och 

morgondågens fo rutså ttningår och såmhå lle. Vi 

må ste ruckå i ”kulturen” slå ppå på  prestige, o kå 

engågemånget, den egnå drivkråften och såmår-

betå o ver grå nsernå. 

Vi må ste skåpå ett årbetsklimåt med ho gt i tåk 

då r vi vill, kån och vå går presterå!  

Grunden i vå rt årbete, vå r vision och vå r vå rde-

grund tillsåmmåns med vå rå vå rdeord, kommer 

ått viså vå gen fo r vå rt årbete under 2019. Åndrå 

styrdokument å r Simfo rbundets stråtegiskå 

plån fråm till 2025 såmt RF:s stråtegi fo r de 

kommånde å ren. 

 

 

Inledning 

 

Glädje  

Trygghet 

Professionalism 

 

 
Värdegrund 
 
NKK:s målsättning är att vara en pro-
fessionell 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. 

 Vision: 

      
Simkunnighet åt alla,  
efter egna förutsättningar 
och på lika villkor. 



 

Det å r i skrivånde stund vå r i luften och jåg hår 
precis åvslutåt en lå ngpromenåd kring Å -båckårnå 
lå ngs med stro mmen ner till Cårl Johåns pårk. Ett 
stenkåst frå n då r ållting bo rjåde fo r 100 å r sedån 
med ett gå ng ungå pojkår som spelåde våttenpolo i 
stro mmen, då råv det påssånde citåtet som Å så 
Gå rdmån vå r tidigåre klubbchef klå ckte nå r det 
offentliggjordes ått NKK få r prydå den ånrikå och 
våckrå kåktusplånteringen 2019. NKK å r en pigg 
100 å ring som fortså tter ått utvecklås och vå xå 
trots de utmåningår vi hår såmt begrå nsåde våt-
tenytor.   
 
2018 inledes med ett steg båkå t då  vå r månåger 
Å så Gå rdmån gick vidåre till nyå utmåningår hos 
Stjå rnkliniken. Det blev ett tufft, intensivt å r fo r 
personålen och styrelsen men vi kån se ått pussel-
bitårnå bo rjår ått fållå på  plåts och vi hår lågt 
grunden fo r NKK 3.0 då r vi hår mo jligheten ått gå  
frå n ett tråditionellt kånsli till ett modernt sport-
kontor. Å ret åvslutås med ett steg fråmå t med en 
ekonomi i bålåns och vi kån presenterå en hå llbår 
budget fo r 2019.  
Vi kån konståterå ått viså områ den fungerår me-
dån åndrå beho ver vi jobbå vidåre med.  
 
Tävlingsverksamheten 
Vi hår en fortsått ho g kvålite  i vå rå grupper då r vi 
å r inne i ett generåtionsskifte och bygget åv en ny 
generåtion å r i fullgå ng. Vi ser ått investeringen i 
en kompetent och erfåren trå nårkå r som komplet-
terår våråndrå med Hå kån, Måts, Dåniel och Olgå 
bo rjår ått ge resultåt och med det tryck vi hår un-
derifrå n ser vi godå mo jligheter ått inom nå grå å r 
hå 100 åktivå tå vlingssimmåre.  
 
Kursverksamheten 
NKK bidrår stårkt till en ho g simkunnighet i Norr-
ko ping. Å ret som gå tt hår vårit fråmgå ngsrikt med 
bå de tillvå xt i åntålet deltågåre och uto kåt kursut-
bud då r vi å terupptågit båbysim, simskolor fo r 
bårn med funktionshinder och vi ser mo jligheter 
ått tillmo tesgå  och utvecklå må lgruppen 26 å r och 
å ldre då r intresset fo r simidrott vå xer stårkt. Vi 

hår en fortsått tillvå xtpotentiål och mo jlighet ått 
utvecklå kursutbudet. En fo rutså ttning fo r dennå 
fråmgå ng å r vå rå duktigå instrukto rer, tåck! 
 
Arrangemang 
Vi hår under å ret årrångeråt ett åntål mindre sim-
tå vlingår Årenå Knåttecup, Två rsim, Exåmensim 
och åvslutåde å ret med Klubbmå sterskåp och Lu-
ciåsim. NKK hår trådition ått årrångerå sto rre 
må sterskåp senåst 2016 med SM/JSM och NUSS å r 
2017. Fo rutså ttningårnå frå n simfo rbundet ått år-
rångerå desså må sterskåp hår fo rå ndråts vilket 
go r det svå rt fo r klubbår ått ekonomiskt klårå åv 
ett desså årrångemång. SM/JSM ingå r numerå i SM 
veckån och då r ser vi mo jligheten och ser fråm 
mot ått Norrko ping få r stå  vå rd igen. Stådium 
Sports Cåmp då r må ngå ungdomår skåpår vå nner 
fo r livet å r vi medårrångo r och ånsvårår fo r simid-
rotten såmt ått vi driver Himmelstålundsbådet. 
Årrångemång å r viktigt fo r NKK inte minst ekono-
miskt. Vi må ste tå nkå utånfo r boxen, inte bårå 
tråditionellå simtå vlingår utån swim-run, open 
wåter m.fl. vi hår fo rutså ttningårnå med vå r om-
givning och nåtur speciellt nå r det gå ller sommår-
årrångemång. Årrångemång krå ver fo rberedelse, 
engågemång och ideellå insåtser frå n frå mst fo r-
å ldrår och medlemmår fo r ått lyckås. Vå rt må l å r 
ått under 2019/2020 uto kå med ett sto rre år-
rångemång.  
 
Kansliet 
Kånsliet å r nåvet i vå r verksåmhet då r Ånnicå och 
Måriå hå ller ordning på  ådministråtionen, vilket 
beho vs i en fo rening med 1916 åktivå medlemmår, 
7 ånstå lldå och drygt 50 behovsånstå lldå ledåre, 
bådvå rdår m.fl. Kånsliet hår bl.å. till uppgift ått 
mårknådsfo rå NKK på  bå stå så tt såmt hå en kom-
munikåtion med klubbens medlemmår, ånstå lldå 
och såmårbetspårtners.  
 

100-åringen som hoppade i strömmen 
och inte försvann…” 

 
” 
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Ordfo rånden hår ordet 



 

Medlemsantalet 
NKK åktiverår nå rmåre 2000 medlemmår per å r 
och vi hår godå fo rutså ttningår ått fortså ttå tillvå x-
ten och utvecklingen åv simidrotten såmt simkun-
nigheten i Norrko ping. Å r 2018 hår vi håft 1916 
åktivå medlemmår våråv 928 stycken kvinnor 
såmt 988 må n. 
 
Restaurant Sjöjungfrun 
Reståurånt Sjo jungfrun åvvecklådes efter flerå å r 
åv fo rluster och vi kån nu lå ggå energin och resur-
sernå på  det vi å r bå st på  - simidrott.  
 
Styrelsen 
Å ret 2018 hår vi håft 13 styrelsemo ten, minst likå 
må ngå årbetsmo ten. Som styrelsemedlem engåge-
rår mån sig mellån 50 - 300 timmår per å r. NKK 
3.0 å r ett stort projekt då r vå r åmbition å r ått gå  
frå n tråditionellt kånsli till ett modernt sportkon-
tor då r vi som fo rening med rå tt fo rutså ttningår 
kån mo tå fråmtidens behov och efterfrå gån.  
Vi ser fråm mot 2019 ått fortså ttå med visionen 
och delmå len så  ått vi i fråmtiden få r sko rdå: 
• Ny simhall. 
• Största föreningen i Norrköping från ung till 
   Gammal. 
• Ett Norrköping med högsta möjliga simkunnighet. 
• Ett NKK som tävlingsförening med 100. 
   aktiva tävlingssimmare.  
• Ett 100 års jubileum, den 9:e september. 

 
Fo rå ndråt resultåt krå ver fo rå ndråt beteende, vi 
må ste ifrå gåså ttå gå rdågens sånning och vå gå 
tå nkå i nyå bånor som måtchår dågens och mor-
gondågens fo rutså ttningår och såmhå lle. Grunden 
i vå rt årbete, vå r vision och vå r vå rdegrund till-
såmmåns med vå rå vå rdeord, kommer ått viså 
vå gen fo r vå rt årbete under 2019. Åndrå styrdoku-
ment å r Simfo rbundets stråtegiskåplån fråm till 
2025 såmt RF:s stråtegi fo r de kommånde å ren.  
Vill åvslutå med ått tåckå ållå medlemmår och 
medårbetåre fo r det fåntåstiskå årbete ni go r vårje 
dåg.  
Vi hå lsår 2019 vå lkommet, en som uppfåttår fråm-
tiden som motvind gå r å t fel hå ll och det fo rflutnå 
kån vårå en lå rå - idåg gå ller det ått lå rå sig åv 
fråmtiden! 
 

 

Ordfo rånden hår ordet 

   NKK Å rsredovisning 2018                        6 

    Mattias Haag 
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   Kursverksåmheten 2018 

En viktig del av kursverksamheten är våra 
siminstruktörer som under 2018 har hållit 
en hög kvalitet.  ” 

Verksåmhetså ret 2018 hår vårit fråmgå ngs-
rikt fo r kursverksåmheten med en totål be-
lå ggning på  90%. Verksåmheten på  Centrål-
bådet ligger klårt ho gst med 93% belå gg-
ning och Rå sslåbådet stråx då runder med 
87%. I åugusti stårtåde vi verksåmhet i 
Ringdånsen i World Clåss ånlå ggning och 
fo rstå terminen uppnå dde vi 56 % bokåde 
deltågåre. Må let å r nåturligtvis ått uppnå  
likå ho g ånmå lningsståtistik som på  o vrigå 
ånlå ggningår under kommånde å r.  
  
En viktig del åv kursverksåmheten å r vå rå 
siminstrukto rer som under 2018 hår hå llit 
en ho g kvålitet. Vi hår med hjå lp åv kunnigå 
instrukto rer inspireråt må ngå bårn ått fort-

så ttå med simidrott och det syns i vå r bok-
ningsståtistik. Vi hår under ho sten såtsåt på  
kompetens genom ått ånstå llå Hålå Youssef 
på  en 50% tjå nst i kursverksåmheten såmt 
utbildåt Johånnå Bertell till båbysimsin-
strukto r.  
  
I såmårbete med Norrko pings kommun hår 
vi under ho stterminen kunnåt erbjudå kost-
nådsfri simskolå fo r Norrko pings fo rskole-
bårn, en såtsning som visåt sig populå r och 
uppskåttåd. Tyvå rr å r det inte mo jligt ått 
fortså ttå med desså grupper på  grund åv det 
nuvårånde politiskå lå get och den nyå bud-
geten.  
  



 

Vi hår uppnå tt vå rt må l fo r 2018/2019 genom 
ått stårtå verksåmhet i Ringdånsen. Under 
ho sten hår vi håft kurser enligt vå r ordinårie 
verksåmhet såmt grupper fo r bårn med så r-
skildå behov. Under vå ren 2019 stårtår vi upp 
grupper i båby- och minisim. Må let å r ått etå-
blerå en ståbil och bred kundbås å ven fo r 
dennå verksåmhet. Det kå nns otroligt brå ått 
vi som simfo rening nu å terigen hår en full-
stå ndig ro d trå d med verksåmhet frå n de ållrå 
yngstå simmårnå till måsters.  
  
Sommårverksåmheten hår håft ett nytt utse-
ende då r vi med hjå lp åv ståtligt bidråg kunnåt 

erbjudå gråtis simskolå vid bådplåtsernå i En-
sjo n, Kå rtorp och Årko sund. Med en belå gg-
ning på  98 % kån dettå inte klåssås ånnåt å n 
en succe . Liknånde upplå gg hår vi håft på  Him-
melstålund med en belå ggning på  84 %. Vå r 
intensivsimskolå på  Centrålbådet och 
Rå sslåbådet i måj håde nå got lå gre siffror med 
73% ånmå ldå deltågåre. Fråmgå ngen med 
sommårsimskolornå kån delvis bero på  den 
ånmå rkningsvå rt vårmå sommåren men 
så klårt också  på  vå rå erfårnå och engågeråde 
instrukto rer.  
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Kursverksåmheten 2018  

Vi har uppnått vårt mål för 2018 genom 
att starta verksamhet i Ringdansen.  ” 

 
 
Olga Kosovskaya  
Johanna Bertell  



 

   NKK Å rsredovisning 2018                          9 

 

 Tå vlingsverksåmheten 2018 

” Bygget av en ny generation Elitsimmare 
pågår.  

Senior SM 
Det blev ingå medåljer på  sommåren men då r-
emot 4 Å-finåler. Sårå Wållberg och Håmpus 
simmåde två  vårderå. Till inne-SM, lyfte Sårå 
Wållberg till oånåde ho jder. Hon krossåde sinå 
personligå rekord vilket gåv silver på  200 
bro stsim och brons på  50 bro stsim. Hennes 
fo rstå SM medåljer nå gonsin. Trots ått vi inte 
fick hem vå rå 2 bå stå herrår till inne SM gjorde 
vi totålt sett ett vå ldigt brå SM. Totålt blev det 
fem Å-finåler, tre åv Sårå och en åv veterånen 
Stefån Stojmenovic och en mycket o verrås-
kånde åv junioren Emil Kernen. I klubbstrider-
nå håmnåde vi på  plåts 23 respektive 20 (åv 
90 deltågånde klubbår). 
 
Junior SM 
Hå r hå vdåde vi oss fortfårånde brå. Totålt blev 
det 1 silver och två  brons. Håmpus Lovinge sil-
ver på  50 ryggsim och brons på  200 ryggsim 

vid ute-SM och Sårå Wållberg brons på  200 
bro stsim vid inne SM. Vi simmåde helå 14 Å-
finålsimningår (Sårå sju, Emil tre, Håmpus tre 
och ett låg). I klubbstridernå håmnåde vi på  
plåts 20 respektive 11 (åv 97 deltågånde klub-
bår). 
 
SUM-SIM  
På  lå ngbånemå sterskåpet blev det ett silver till 
Emil Kernen på  200 ryggsim. Totålt håde vi 
å ttå topp-8 simningår. Individuellt genom 
Emil, Måx Engstro m, John Brolin och Eric Silke 
Lundstro m.  På  inne SUM-SIM blev det guld på  
100 ryggsim och silver på  den dubblå distån-
sen fo r Emil Kernen. 
Imponerånde insåtser å ven åv Ebbå Holgers-
son som håde tre topp-8 plåceringår. I klubb-
stridernå håmnåde vi på  plåts 25 respektive 
28 (åv 110 deltågånde klubbår). 
 



 

Sara Wallberg landslagskvinna under 
2018 
Efter sinå finå simningår vid SM i Stockholm 
blev Sårå Wållberg blev uttågen till Nordiskå 
Seniormå sterskåpen. Då r tog hon ett brons 
på  200 bro stsim. Hon simmåde å ven finål på  
50 och 100 bro stsim.  
 
Distriktsmästare. 
Fo ljånde NKK:åre blev distriktsmå ståre: 
Håmpus Lovinge 2, Sårå Wållberg 3, Stefån 
Stojmenovic 2 och Ånton Jånsson 1. Vi tog 
å ven ett låg guld på  herrsidån. Nå r Svenskå 
simfo rbundet summerår helå å rets må ster-
skåp, så  visår det sig ått NKK å r 20:e bå stå 
simfo rening i Sverige.  
 
Respektive trå nåre såmmånfåttår kort å ret 
som vårit. 
 
Elitgruppen/Håkan Hertzman 
Bygget åv en ny generåtion Elitsimmåre på -
gå r. Gruppen hår bestå tt åv 10-12 simmåre 
som trå nåt fullt ut. Två  åv desså å r i USÅ un-
der vinterhålvå ret. Dessutom hår vi 2 å ldre 
simmåre, som ko r med visså påss. Gruppen 
hå ller fortfårånde ho g kvålitet. Ållå simmåre 
utom en hår vårit minst JSM kvålåd. Till ho s-
ten fo rsvånn 2 simmåre. Håmpus flyttåde till 
USÅ och college, men hån fortså tter ju tå vlå 
fo r NKK under sommår så songen. John Bro-
lin vålde ått flyttå till Helsingborg och å ven 
bytå klubb. Det hår kommit 2 nyå till Elit un-
der ho sten. Ellå Lindroth och Ebbå Blåd 
Håzård. Bå då hår kommit in i gruppen vå l-
digt snåbbt och tillfo rt mycket till gå nget. 
De storå glå djeå mnenå tå vlingsmå ssigt un-
der å ret vår Sårå Wållbergs storå lyft på  SM i 
Stockholm. Håmpus Lovinges finå ute SM, 
såmt Emil Kernens enormå utveckling under 
å ret.  
 
A-gruppen/Daniel Magnusson 
Å-gruppen hår gjort storå fråmsteg på  bå de 
tå vling och trå ning. Extrå glå djånde med 
mycket brå simningår på  dem nåtionellå 

ungdomsmå sterskåpen på  bå de sommåren 
och ho sten, å ven de viktigåste inbjudnings-
tå vlingårnå gåv godå resultåt. Styrketrå ning 
hår blivit bå ttre fo r vårje veckå och simmår-
nå hår utvecklåts sinå egenskåper å ven på  
lånd, vilken å r en viktig åspekt bå de våd gå l-
ler styrkå i våttnet och skådefo rebyggånde. 
Trå ningen hår stårtåt igå ng och vi hår bo rjåt 
kommå igå ng med bå de styrkå, prehåb, ro r-
lighet, ståbilitets och simtrå ning. Vi hår sim-
måre som å r Sum-Sim kvålåde i gruppen och 
fler som hår åmbitionen ått tå sig dit vilket 
å r glå djånde. Gruppen genomsyrås åv glå dje 
och trå ningsflit.  
 
B-gruppen/Olga Kosovskaya 
B-gruppen som bestod åv 18 simmåre vå ren 
2018 hår utvecklåts och presteråt enormt 
helå vå gen fråm till sommårlovet. Vå ren gick 
snåbbt fo r B-gruppen. Det vår intensivt, ro-
ligt och hå ndelserikt! Å ret bo rjåde med en 
del brå tå vlingår då r gruppen kunde presså 
sinå personligå rekord och nå rmå sig kvålti-
der till SUM-SIM och DM. På  på sklovet å kte 
helå gå nget på  ett lå ger till Å lvdålen fo r en 
ytterligåre trå ningssåtsning info r Ullbergs-
trofe n och det blev succe  med fåntåstiskå 
preståtioner i Go teborg och kvål till SUM-
SIM fo r Ebbå Holgersson och Nikolå Petro-
vic. En ytterligåre åvgo rånde tå vling fo r 
gå nget blev NUSS å ldre och yngre i Linko -
ping då r gruppen levereråde flerå kvål till 
SUM-SIM, och det som vår extrå roligt ått 
upplevå ett kvål åv pojklåget på  4x100 frisim 
med Oliver Edoff, Åldin Måndzo, Nikolå Pe-
trovic och Sergej Båsov. Efter sommårlovet 
blev gruppen betydligt mindre på  grund åv 
nåturligå omplåceringår åv deltågårnå. Idåg 
bestå r gruppen åv å ttå deltågåre som hår 
trå ningsupplå gg efter deltågårnås nivå  och 
fo rmå gå och mån kån se ått såtsningen på  
teknik och lånd/gymtrå ning ligger i fokus. 
Såtsningen hår redån nu resulteråde i finå 
preståtioner bå de på  SUM-SIM-region och 
UGP. Ett hopp på  flerå SUM-Simmåre i som-
mår ser inte overkligt ut.  
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 Tå vlingsverksåmheten 2018 



 

Håkan Hertzman  

D-gruppen/Mats Sjöstrand, Ida Nyman 
och Jimmy Hellman 
Måts blev ånsvårig fo r D-gruppen nå r inne-
så songen drog igå ng i ho stås. Vå r- och som-
mårså song sko tte Idå och Jimmy med den 
å rån med må ngå personligå rekord och 
fråmgå ngår som fo ljd. Efter sommåren vår 
Jimmy tvungen, p.g.å. tidsbrist, tåckå nej till 
en fortså ttning. Idå och Måts fortsåtte det 
finå jobb som redån vår på bo rjåt och ut-
vecklingen fortsåtte. Ett exempel på  dettå å r 
ått under ho sten (frå n 1 september och fråm 
till Sprint KM i december) ko rde D-gruppen 
en intern må lså ttning ått tillsåmmåns skålå 
bort sekunder på  de personligå rekorden. 
Totålt i gruppen kåpådes det bort 1126,8 
sekunder! Just under 19 minuter fo rsvånn 
på  4 må nåder! Det kån såmmånfåttås med 
ett ord: utveckling! Vi hår å ven uppmuntråt 
och på mint simmårnå om vikten ått vårå en 
god kåmråt bå de på  tå vling och trå ning ge-
nom ått sto ttå och peppå våråndrå. 
Vi kommer fortså ttå tå medåljer och viså ått 
vi å r ho gt upp i resultåtlistornå på  tå vlingår 
runt om i O stergo tlånd och Små lånd.  

E-gruppen/Daniel Magnusson 
E-gruppen å r en grupp med tålångfullå sim-
måre som just nu lå gger grunden fo r sin sim-
ning. Vå rt fokus ligger mot grundernå i sim-
ning fo r teknik, och vå rt må l å r ått byggå en 
brå grund/bås ått stå  på  fo r fråmtidå sim-
ningår. Ho g nå rvåro och engågemång hos 
bå de simmåre och fo rå ldrår genomsyrår 
gruppen. Gruppen hår precis bo rjåt tå vlå 
mer frekvent och en åmbition å r ått hå så  
må ngå som mo jligt på  tå vling. 
 
C-gruppen/Anders Bjärnfjäll 
Gruppen bestå r åv sex till å ttå simmåre och 
trå når 3 gå nger per veckå. Gruppen å r ledd 
åv Ånders Bjå rnfjå ll och i å r hår gruppen få tt 
mer teknikhjå lp åv en åssisterånde trå nåre 
Jonås Måndorf som hår vårit instrukto r och 
trå nåre i NKK under senåste å ren.  Under 
flerå å r hår C-gruppen levereråt åmbitio så 
simmåre å ven till ho gre grupper i tå vlings-
verksåmheten, vilket tyder på  ått det å r åld-
rig fo rsent med utveckling.  
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 Tå vlingsverksåmheten 2018 
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Måsters 2018 

Under å ret 2018 hår Måsters håft en brå 

trå nings- och tå vlingsperiod med ett lå -

ger på  Cypern som toppåde å rets upple-

velse. En åv ho jdpunkternå vår Måsters-

SM i Jo nko ping då r tio Måsterssimmåre 

deltågit i må ngå individuellå grenår 

såmt hår simmåt flerå lågkåpper. Ållå 

simmåre hår presteråt fåntåstiskt uti-

frå n fo rutså ttningårnå men nå grå sim-

måre hår utmå rkt sig lite extrå. Desså å r 

vå rå ”ungdomår”: Måriå Å kesson och 

Nicole Stedt. Det å r också  roligt ått vi 

hår få tt tre debutånter som hår gjort sitt 

fo rstå men inte sistå Måsters-SM: Måriå 

Ekholm, Jåcob Åndersson och Håmpus 

Åndersson! Håmpus hår också  tågit   

medåljsplåceringår i individuellå gre-

når!  

Totålt tog Måsters 11 medåljer, våråv 1 

guld, 3 silver och 7 brons! 

 
                               Olga Kosovskaya  
 

” 
Alla simmare har presterat fantastiskt utifrån 
förutsättningarna men några simmare har ut-
märkt sig lite extra. 



 

• Vi beslutåde ått åvvecklå Simshopen under 2018 eftersom vi inte lå ngre hår tillgå ng till lå-
gerlokåler såmt ått det kostår oss mycket tid och pengår ått hå llå ett stort sortiment.  

 
• I såmårbete med NKK:s åvtålsleverånto r Årenå hår vi ordnåt två  klubbevent då r Årenå hår 

visning och fo rså ljning åv sim- och klubbprofilklå de, ett event under vå ren i såmbånd med 
Sponsorsim och ett under ho sten.  

 
• Vi hår såmlåt in kvitton frå n City Gross och lå mnåt in desså mot en kick båck på  1%. 
 
• Vi hår ordnåt två  fo rså ljningsåktiviteter som gåv godå intå kter till kommånde sociålå åkti-

viteter fo r tå vlingssimmårnå; under vå ren så ldes Kåkservice och under ho sten så ldes New 
Body. 

 
• Vi ådministreråde sommårjobb till tå vlingssimmåre inom ”Hå ll Norrko ping Rent” i såmår-

bete med Norrko pings kommun.  
 
• En Kick-off info r ho sten ordnådes den 18–19 september i Brevik då r 40 tå vlingssimmåre 

deltog tillsåmmåns med 2 trå nåre och 3 representånter frå n FF. Eventet koståde knåppt 
1 000 kr per person, våråv simmårnå betålåde 200 kr, resten sponsrådes åv FF. 

 
• Vi hår årbetåt med en o versyn åv vå r egen verksåmhet och hår i såmårbete med NKK:s Sty-

relse och Kånsli fo rso kt drivå frå gor som å r viktigå fo r FF; såmårbetet med Årenå, hur o kå 
fo rå ldråengågemång etc. 

 
• Vi ånskåffåde under å ret en ”Tå vlingsvå skå” till NKK som Tå vlingsvå rden hår med sig vid 

simtå vlingår. 
 
• FF ordnåde Luciå-årrångemång tråditionsenligt den 16 december i såmbånd med Sprint-

KM. 
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Norrko pings kåppsimningsklubbs 
Fo rå ldråfo rening (NKK FF) 
Styrelsen håft 9 protokollfo rdå mo ten under det gå ngnå å ret, med fo ljånde ledåmo ter: 

Erika Holgersson, Sylvia Petrovic, Camilla Ballin-Ullstrand, Weronika Hoffner (avgick hösten 
2018), Emilia Liiri (ordförande under året), Adisa Alic, Linda Loftås, Susanne Klasén, Erika Hag-
ström och Linda Gustafsson. 

I såmbånd med Luciå & Sprint-KM vill FF också  tåckå sponsorernå AM Event, Casall, Nelins 
Café & Konditorier, Vilbergen Konfektyr & Tobak, Ryds Bilglas, Allt inom Bil och Amalex Bygg-
entreprenad som bidrog med gå vor i såmbånd med dettå event. Ett extrå tåck gå r till Therese 
Basova och Sergei Basov fo r årbetet med sponsoråktiviteter såmt till alla föräldrar som läm-
nade in fikabröd och frukt till eventet och även för hjälp med kaffekokning. 

Vad har vi i FF genomfört under 2018?  
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Styrelsen 2018 

         Ordförande   Måttiås Hååg  

Vice Ordförande   Ånders Wållberg  

         Sekreterare   Rolånd Fredriksson  

                    Kassör   Kjell Brolin  

                Ledamot   Jån Åndersson  

                Ledamot   Mågdå Sundbråndt Målm  

                Ledamot   Ulricå Engstro m  

             Suppleant   Måri Jåkobsson  

             Suppleant   Louise Hå rdelin  

                  Revisor   Johånnes Kårlsson  

       Valberedning   Kåtårinå Sånderup Nymån  

       Valberedning   Lårs Blådh   

 

 

 

Under 2018 hår 
vi genomfo rt 13 
styrelsemo ten. 
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Fo rvåltningsberå ttelse fo r 2018 

Norrko pings Kåppsimningsklubb 

ORG.NR 825000-8250 

Allmänt om verksamheten 
 
Norrko pings Kåppsimningklubb å r en ideell 
fo rening med hemort i Norrko pings kom-
mun.  
Fo reningen hår som å ndåmå l ått bedrivå id-
rottslig verksåmhet i enlighet med Idrottsro -
relsens verksåmhetside , vision och vå rde-
grund med så rskild inriktning ått bedrivå 
simidrott såmt med så rskild må lså ttning ått:  
• verkå fo r simidrottens utveckling i Norrko -
ping våd åvser så vå l bredd som elit. 

• hos ållmå nheten vå ckå och underhå llå in-
tresset fo r simidrotten. 

• frå mjå god kåmråt-och idrottsåndå. 
• frå mjå individens fysiskå, psykiskå och so-
ciålå utveckling till så vå l simmåre som le-
dåre och såmhå llsmedborgåre. 

• verkå fo r ho g simkunnighet i ållå å ldrår.  
 
Fo reningen skåll i sin verksåmhet åktivt 
verkå fo r en dopingfri idrott.  
 
Antal medlemmar och åldersfördelning 
2018: 

 
 

Främjandet av ändamålet 
 
Lå ngsiktigå må l: 
 
• Tillho rå toppskiktet åv Sveriges bå stå sim-
klubbår vilket innebå r top-15 på  senior 
såmt topp - 20 på  junior- och ungdomssi-
dån. 

• Som certifieråd simklubb vårå det sjå lv-
klårå vålet vid siminlå rning. 

• Vårå en professionell årrångo r åv sto rre 
må sterskåp. 

• Såtså på  en ståbil och utvecklånde verksåm-
het frå n båbysim till vuxensim såmt mo jlig-
het ått erbjudå hå lså och motion. 

• Uto kåt våttenutrymme senåst 2020.•ju 
nior 
Väsentliga händelser under räkenskaps-
året 
• Kursverksåmheten fortså tter ått utvecklås 
med ett o kåt åntål deltågåre. 

• Fo reningen hår under å ret slutfo rt årbetet 
med ått tå fråm årbetsbeskrivningår och 
checklistor fo r helå verksåmheten. Dettå fo r 
ått fo reningen skå kunnå fungerå obero-
ende åv vilkå som jobbår på  de olikå posit-
ionernå i fo reningen. 

• Fo reningen hår dettå å r helt åvvecklåt Re-
ståurång Sjo jungfrun vilket innebå r ått fo-
kus nu helt kån liggå på  det idrottsligå.                     

 
 
 
 

Ålder Kvinna Man Total 

0-6 år 272 272 544 

7-9 år 274 309 583 

10-20 år 240 292 532 

21-25 år 10 7 17 

26-50 år 94 70 164 

51 o ä 38 38 76 

Totalt 928 988 1 916 



 

                

*  Våråv Eget kåpitål = 3 802 tkr  

Då  fo reningen from rå kenskåpså r 2017 hår tidigåre åvsåttå fonder klåssificeråts som eget kåpitål. 

Under 2017 o kår desså på  fo reningen egnå kåpitål med 3 277tkr 

 

År Rörelse-  
resultat 

 Res eft avskr &  
Finanansiellt 

netto 

5-årscykel 
  

 Rörelse- 
resultat 

Res eft avskr & 
Finanansiellt 

netto 

Eget kapital 
i tkr 

Till-
gångar 

i tkr 

Soliditet 

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

2015 -277 0 -413 500 2015-2019 -368 532   -413 491 4 783 8 630 55% 

2016 -282 892 -396 100 2016-2020 -473 507  -396 096 4 387 9 811 45% 

2017 -370 344 -583 000 2017-2021 -570 391   -583 000 * 7 268 9 525 40% 

2018 51 522 -292 751 2018-2022       6 962 9 457 39% 

Flerå rso versikt 
Ekonomisk utveckling 2012 -2018                               

Fo rvåltningsberå ttelse fo r 2018 

Norrko pings Kåppsimningsklubb 

ORG.NR 825000-8250 
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           Styrelsen 
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Ekonomisk 
redovisning 2018 
BALANSRÄKNING NOT 2018  2017  

      

TILLGÅ NGÅR      

Anläggningstillgångar      

Materiella anläggningstillgångar      

Byggnåder och mårk 5 186 651  199 598  

Inventårier, verktyg och instållåtioner 6 0  35 883  

S:å Måteriellå ånlå ggningstillgå ngår  186 651  235 481  

      

Finansiella anläggningstillgångar      

Åndrå lå ngfristigå vå rdepåpperinnehåvv  7 583 812  7 743 812  

S:å Finånsiellå ånlå ggningstillgå ngår  7 583 812  7 743 812  

      

Summa anläggningstillgångar  7 770 463  7 979 293  

      

Omsättningstillgångar      

Varulager m.m      

Få rdigå våror och håndelsvåror  76 385  152 878  

S:å Vårulåger m.m  76 385  152 878  

      

Kortfristiga Fordringar       

Kundfordringår  664 472  605 601  

O vrigå fordringår  105 923  69 882  

Fo rutbetåldå kostnåder och       

upplupnå intå kter 7 116 463  197 166  

S:å Kortfristigå Fordringår  886 858  872 649  

      

Kassa och bank  723 678  788 020  

      

Summa omsättningstillgångar  1 686 921  1 813 547  

      

SUMMA TILLGÅNGAR  9 457 384  9 792 840  

      

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER      

Eget kapital              

Bålånseråt kåpitål  -7 268 149  -7 857 172  

Lå mnåde och å terfo rdå fonder  13 462  6 023  

Å rets resultåt  292 751  583 000  

S:å Eget kåpitål 8 -6 961 936  -7 268 149  

      

Kortfristiga skulder      

Leverånto rsskulder  -224 800  -205 955  

O vrigå kortfristigå skulder  -331 562  -291 263  

Upplupnå kostnåder och      

fo rutbetåldå intå kter 9 -1 939 088  -2 027 473  

S:å Kortfristigå skulder  -2 495 449  -2 524 691  

      

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  -9 457 384  -9 792 840  
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RESULTATRÄKNING NOT 2018  2017 

     

RO RELSEINTÅ KTER     

Nettoomså ttning 1 5 618 693  6 633 305 

Bidråg 2 1 501 698  1 581 844 

O vrigå ro relsesintå kter  374 043  487 892 

     

Summa rörelseintäkter  7 494 434  8 703 040 

     

RO RELSEKOSTNÅDER     

Håndelsvåror 3 -622 919  -1 061 395 

O vrigå externå kostnåder 3 -2 267 570  -2 843 779 

Personålkostnåder 4 -4 725 871  -5 289 022 

Åv- & nedskrivningår måteriellå ånlå ggningstillgå ngår  -47 530  -79 236 

     

Summa rörelsekostnader  -7 663 890  -9 273 432 

     

Rörelseresultat  -169 456  -570 391 

     

Finansiella Poster     

Resultåt frå n o vrigå finånsiellå ånlå ggningstillgå ngår  -123 282  -28 494 

Rå ntekostnåder och liknånde resultåtposter  0  16 221 

Rå nteintå kter och liknånde resultåtposter  -14  -336 

Summa finansiella poster  -123 296  -12 609 

     

Resultat efter finansiella poster  -292 751  -583 000 

     

     

Årets resultat  -292 751  -583 000 
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Noter (tillå ggsupplysningår)   

    

Redovisnings- och värderingsprinciper   

Å rsredovisningen å r upprå ttåd i enlighet med å rsredovisningslågen   

och Bokfo ringsnå mndens ållmå nnå rå d (BFNÅR 2016:10) om å rsredovisning i mindre fo retåg.  

    

    

Fordringar    

Fordringår hår upptågits till de belopp vår med de berå knås inflytå.   

    

Varulager m m    

Vårulågret å r vå rderåt till det lå gstå åv ånskåffningsvå rdet och verkligt vå rde.  

    

Avskrivningar görs med följande procentsatser: 2018 2017 

 Materiella anläggningstillgångar   

 Kontor 4% 4% 

 Inventårier 20% 20% 

 Buss 14% 14% 

    

    

Not 1 Nettoomsättning   

  2018 2017 

 
Nettoomså ttningen fo rdelår sig enligt fo l-
jånde:   

 Kurs- och medlemsåvgifter 4 066 275 3 656 876 

 Tå vlingår och årrångemång 269 340 664 426 

 Reklåm och sponsorer 381 642 375 351 

 Sjo jungfrun 668 050 1 635 055 

 Lotterier, bingo och fo rså ljningsintå kter 233 386 301 597 

  Summa 5 618 693 6 633 305 

    

    

Not 2 Offentligrättsliga bidrag 2018 2017 

 Kommun 1 008 470 1 154 524 

 Ståt 322 322 288 909 

 O vrigå bidråg 170 906 138 411 

  Summa 1 501 698 1 581 844 

    

    

Not 3 Upplysning om rörelekostnader 2018 2017 

 Måteriel -622 919 -1 061 395 

 Tå vlingår och lå ger -838 335 -876 068 

 Årrångemångskostnåder -113 224 -311 676 

 Sjo jungfrun - o vrigå externå kostnåder -426 004 -879 429 

 O vrigå idrottskostnåder -179 464 -172 015 

 Hyrå & ådm kostnåder -710 543 -604 591 

 Summa -2 890 488 -3 905 174 
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Not 4 Personal 2018 2017 

 Medelantal anställda   

 Ånstå lldå i fo reningen efter nå rvårotid 1920 tim. 7 8 

    

 Löner och andra ersättningar och sociala kostnader  

 Lo ner och åndrå erså ttningår   -3 491 246 -3 968 754 

 Sociålå kostnåder -1 234 626 -1 320 268 

 våråv pensionskostnåder -206 079 -206 468 

  -4 725 871 -5 289 022 

    

 Löner och andra ersättningar fördelade   

 mellan styrelseledamöter m.fl. och anställda   

 Erså ttning till styrelse  0 0 

 Erså ttning till o vrigå ånstå lldå -3 491 246 -3 968 754 

    

 Styrelseledamöter  2018 2017 

 Styrelseledåmo ter   7 st 7 st 

 våråv må n 5 st 5 st 

    

Norrrko pings Kåppsimningsklubb hår en plått orgånisåtion då r de verksåmhets-  

ånsvårigå orgånisåtoriskt å r likstå lldå. Ållå verksåmhetsånsvårigå lyder  

direkt under styrelsen.   

    

 Sjukfrånvaro 2018 2017 

 Sjukfrå nvåro i procent åv ordinårie årbetstid   

 Sjukfrå nvåro fo r såmtligå ånstå lldå 11,78% 8,98% 

 Åndel åv sjukfrå nvåro som åvser lå ngtidssjukfrå nvåro 76,34% 56,87% 

    

Not 5 Byggnader och mark 2018 2017 

 Ingå ende ånskåffningsvå rde 323 673 323 673 

 Utgå ende ånskåffningsvå rde 323 673 323 673 

    

 Ingå ende åvskrivningår -124 075 -111 128 

 Å rets åvskrivning -12 947 -12 947 

 Utgå ende åvskrivningår -137 022 -124 075 

 Bokfört värde 186 651 199 597 

    

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer 2018 2017 

 Ingå ende ånskåffningsvå rde 536 435 536 435 

 Å rets investering 0 0 

 Utgå ende ånskåffningsvå rde 536 435 536 435 

    

 Ingå ende åvskrivningår -505 753 -475 863 

 Å rets åvskrivning -30 682 -29 890 

 Utgå ende åvskrivningår -536 435 -505 753 

 Bokfört värde 0 30 682 
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Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2018 2017 

 Må rdskog  25 362 
 Lå ger & Tå vling  29 810 
 Lo nebidråg 16 300 38 000 
 Bingo 38 250 44 670 

 O vrigt 61 913 59 324 

  116 463 197 166 

    

Not 8 Eget Kapital - avsättningar 2018 2017 

 Eget Kåpitål -3 697 676 -3 804 320 
    
 Utvecklings- och stipendiefond -2 685 355 -2 685 355 
 Stipendiefond -419 917 -434 917 
 Ungdomskommite  -41 468 -38 130 
 Hågbergs Stipendiefond -57 343 -59 143 
 Stipendium ES -5 000 -5 000 
 O stgo tåfonden -20 177 -20 177 
 Jubileumsfond -35 000 -35 000 
 O veråvskrivning kontor  -186 108 
  -6 961 935 -7 268 150 

    

Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2018 2017 

    
 Upplupnå lo ner och semesterlo ner -523 818 -593 064 
 Upplupen lo neskått -42 569 -42 663 
 Fo rutbetåldå kurs- & medlemsåvgifter -1 321 530 -1 324 990 

 O vrigt -51 171 -66 753 

  -1 939 088 -2 027 470 
    

Not 10 Ställda säkerheter   
 Fo reningen hår ingå stå lldå så kerheter   
    

Not 11 Eventualförpliktelser   
 Fo reningen hår ingå eventuålfo rpliktelser   
    

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer (buss) 2018 2017 

 Ingående anskaffningsvärde 260 000 260 000 

 Utgående anskaffningsvärde 260 000 260 000 

    

 Ingående avskrivningar -254 800 -218 400 

 Årets avskrivning -5 200 -36 400 

 Utgående avskrivningar -260 000 -254 800 

 Bokfört värde 0 5 200 
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Råpport om å rsredovisningen 

Uttålånden 
Vi hår utfo rt en revision åv å rsredovisningen fo r Norrko pings 
Kåppsimningsklubb fo r å r 2018. Fo reningens å rsredovisning 
ingå r på  sidornå 14-22 i dettå dokument.  

Enligt vå r uppfåttning hår å rsredovisningen upprå ttåts i    
enlighet med å rsredovisningslågen och ger en i ållå vå sentligå 
åvseenden rå ttvisånde bild åv fo reningens finånsiellå stå ll-
ning per den 31 december 2018 och åv dess finånsiellå resul-
tåt fo r å ret enligt å rsredovisningslågen. Fo rvåltnings-
berå ttelsen å r fo renig med å rsredovisningens o vrigå delår.  

Grund fo r uttålånden 
Vi hår utfo rt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Re-
visorernås ånsvår enligt dennå sed beskrivs nå rmåre i åvsnit-
ten De auktoriserade revisorernas ansvar såmt Den förtroende-
valde revisorns ansvar. 

Vi å r oberoende i fo rhå llånde till fo reningen enligt god revi-
sorssed i Sverige. Jåg som åuktoriseråd revisor hår fullgjort 
mitt yrkesetiskå ånsvår enligt desså kråv. 

Vi ånser ått de revisionsbevis vi hår inhå mtåt å r tillrå ckligå 
och å ndåmå lsenligå som grund fo r vå rå uttålånden. 

Ånnån informåtion å n å rsredovisningen  
Dettå dokument innehå ller å ven ånnån informåtion å n å rsre-
dovisningen. Fo reningens å rsredovisning ingå r på  sidornå 14-
22 i dettå dokument. Det å r styrelsen och verkstå llånde direk-
to ren som hår ånsvåret fo r dennå åndrå informåtion. 

Vå rt uttålånde åvseende å rsredovisningen omfåttår inte 
dennå informåtion och vi go r inget uttålånde med bestyr-
kånde åvseende dennå åndrå informåtion.  

I såmbånd med vå r revision åv å rsredovisningen å r det vå rt 
ånsvår ått lå så den informåtion som identifierås ovån och 
o vervå gå om informåtionen i vå sentlig utstrå ckning å r      
ofo renlig med å rsredovisningen. Vid dennå genomgå ng     
beåktår vi å ven den kunskåp vi i o vrigt inhå mtåt under      
revisionen såmt bedo mer om informåtionen i o vrigt verkår 
innehå llå vå sentligå felåktigheter. 

Styrelsens ånsvår 
Det å r styrelsen som hår ånsvåret fo r ått å rsredovisningen 
upp-rå ttås och ått den ger en rå ttvisånde bild enligt            
å rsredovisningslågen. Styrelsen ånsvårår å ven fo r den internå 
kontroll som den bedo mer å r no dvå ndig fo r ått upprå ttå en 
å rsredovisning som inte innehå ller nå grå vå sentligå           
felåktigheter, våre sig desså beror på  oegentligheter eller på  
fel. 

Vid upprå ttåndet åv å rsredovisningen ånsvårår styrelsen fo r 
bedo mningen åv fo reningens fo rmå gå ått fortså ttå verksåm-
heten. De upplyser, nå r så  å r tillå mpligt, om fo rhå llånden som 
kån på verkå fo rmå gån ått fortså ttå verksåmheten och ått 
ånvå ndå åntågåndet om fortsått drift. Åntågåndet om fortsått 
drift tillå mpås dock inte om beslut hår fåttåts om ått åvvecklå 
verksåmheten. 

De åuktoriseråde revisorernås ånsvår 
Vi hår ått utfo rå revisionen enligt Internåtionål Ståndårds on 
Åuditing (ISÅ) och god revisionssed i Sverige. 

Vå rt må l å r ått uppnå  en rimlig gråd åv så kerhet om ått å rsre-
dovisningen som helhet inte innehå ller nå grå vå sentligå felåk-
tigheter, våre sig desså beror på  oegentligheter eller på  fel. 
Rimlig så kerhet å r en ho g gråd åv så kerhet, men å r ingen gå-
rånti fo r ått en revision som utfo rs enligt ISÅ och god revi-
sionssed i Sverige ålltid kommer ått upptå ckå en vå sentlig 
felåktighet om en så dån finns. Felåktigheter kån upp-stå  på  
grund åv oegentligheter eller fel och ånses vårå vå sentligå om 
de enskilt eller tillsåmmåns rimligen kån fo rvå ntås på verkå 
de ekonomiskå beslut som ånvå ndåre fåttår med grund i å rs-
redovisningen. 

Som del åv en revision enligt ISÅ ånvå nder vi professionellt 
omdo me och hår en professionellt skeptisk instå llning under 
helå revisionen. Dessutom:   

• identifierår och bedo mer vi riskernå fo r vå sentligå felåktigheter i å rsredo-

visningen, våre sig desså beror på  oegentligheter eller på  fel, utformår och 
utfo r grånsk-ningså tgå rder blånd ånnåt utifrå n desså risker och inhå mtår 
revisionsbevis som å r tillrå ckligå och å ndåmå lsenligå fo r ått utgo rå en 
grund fo r vå rå uttålånden. Risken fo r ått inte upptå ckå en vå sentlig felåk-
tighet till fo ljd åv oegentligheter å r ho gre å n fo r en vå sentlig felåktighet 
som beror på  fel, eftersom oegent-ligheter kån innefåttå ågerånde i mås-
kopi, fo rfålsk-ning, åvsiktligå utelå m-nånden, felåktig informåtion eller 
å sido-så ttånde åv intern kontroll. 

• skåffår vi oss en fo rstå else åv den del åv fo reningens internå kontroll som 

hår betydelse fo r vå r revision fo r ått utformå grånskningså tgå rder som å r 
lå mpligå med hå nsyn till om-stå ndig-heternå, men inte fo r ått uttålå oss 
om effektiviteten i den internå kontrollen. 

• utvå rderår vi lå mpligheten i de redovisningsprinciper som ånvå nds och 

rimligheten i styrelsens uppskåttningår i redovisningen och tillho rånde 
upplysningår.  

• drår vi en slutsåts om lå mpligheten i ått styrelsen ånvå nder åntågåndet om 

fortsått drift vid upprå ttåndet åv å rsredovisningen. Vi drår också  en slut-
såts, med grund i de inhå mtåde revisionsbevisen, om det finns nå gon 
vå sentlig oså kerhetsfåktor som åvser så dånå hå ndelser eller fo rhå llånden 
som kån ledå till betydånde tvivel om fo reningens fo rmå gå ått fortså ttå 
verksåmheten. Om vi drår slutsåtsen ått det finns en vå sentlig oså kerhets-
fåktor, må ste vi i revisionsberå ttelsen få stå uppmå rk-såmheten på  upplys-
ningårnå i å rsredovisningen om den vå sentligå oså kerhetsfåktorn eller, om 
så dånå upplysningår å r otillrå ckligå, modifierå uttålåndet om å rsredo-
visningen. Vå rå slutsåtser båserås på  de revisionsbevis som inhå mtås fråm 
till dåtumet fo r revisions-berå ttelsen. Dock kån fråmtidå hå ndelser eller 
fo rhå llånden go rå ått en fo rening inte lå ngre kån fortså ttå verk-såmheten.  

• utvå rderår vi den o vergripånde presentåtionen, strukturen och innehå llet i 

å rsredovisningen, då riblånd upp-lys-ningårnå, och om å rsredovisningen 
å terger de underliggånde trånsåk-tionernå och hå ndelsernå på  ett så tt som 
ger en rå ttvisånde bild. 

Vi må ste informerå styrelsen om blånd ånnåt revisionens 
plåneråde omfåttning och inriktning såmt tidpunkten fo r den. 
Vi må ste också  informerå om betydelsefullå iåkttågelser un-
der revisionen, då riblånd de eventuellå betydånde brister i 

den internå kontrollen som vi identifieråt. 

Råpport om åndrå kråv enligt lågår och åndrå 
fo rfåttningår 
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Revisionsberå ttelse 
Till fo reningsstå mmån i Norrko pings Kåppsimningsklubb, org.nr 825000-8250 
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Uttålånde 
Uto ver vå r revision åv å rsredovisningen hår vi å ven utfo rt 
en revision åv styrelsens fo rvåltning åv Norrko pings   
Kåppsimningsklubb fo r å r 2018. 

Vi tillstyrker ått fo reningsstå mmån beviljår styrelsens  
ledåmo ter ånsvårsfrihet fo r rå kenskåpså ret. 

Grund fo r uttålånde 
Vi hår utfo rt revisionen enligt god revisionssed i Sverige.  

Vå rt ånsvår enligt dennå beskrivs nå rmåre i åvsnittet   
Revisorns ansvar. Vi å r oberoende i fo rhå llånde till         
fo reningen enligt god revisorssed i Sverige. Vi som åuktori-
seråde revisorer hår i o vrigt fullgjort vå rt yrkesetiskå   
ånsvår enligt desså kråv.  

Vi ånser ått de revisionsbevis vi hår inhå mtåt å r tillrå ckligå 
och å ndåmå lsenligå som grund fo r vå rt uttålånde. 

Styrelsens ånsvår 
Det å r styrelsen som hår ånsvåret fo r fo rvåltningen. 

Revisorns ånsvår 
Vå rt må l betrå ffånde revisionen åv fo rvåltningen, och då r-
med vå rt uttålånde om ånsvårsfrihet, å r ått inhå mtå revis-
ionsbevis fo r ått med en rimlig gråd åv så kerhet kunnå 
bedo må om nå gon styrelseledåmot i nå got vå sentligt åvse-
ende fo retågit nå gon å tgå rd eller gjort sig skyldig till nå gon 
fo rsummelse som kån fo rånledå erså ttningsskyldighet mot 
fo reningen. 

 

Rimlig så kerhet å r en ho g gråd åv så kerhet, men ingen 
gårånti fo r ått en revision som utfo rs enligt god revisions-
sed i Sverige ålltid kommer ått upptå ckå å tgå rder eller 
fo rsummelser som kån fo rånledå erså ttningsskyldighet 
mot fo reningen. 

Som en del åv en revision enligt god revisionssed i Sverige 
ånvå nder de åuktoriseråde revisorernå professionellt om-
do me och hår en professionellt skeptisk instå llning under 
helå revisionen. Grånskningen åv fo rvåltningen grundår sig 
frå mst på  revi-sionen åv rå kenskåpernå. Vilkå tillkom-
månde grånskningså tgå rder som utfo rs båserås på  de åuk-
toriseråde revisorernås professionellå bedo mning och 
o vrigå våldå revisorers bedo mning med utgå ngspunkt i 
risk och vå sentlighet. Det innebå r ått vi fokuserår grånsk-
ningen på  så dånå å tgå rder, områ den och fo rhå llånden som 
å r vå sentligå fo r verksåmheten och då r åvsteg och o vertrå -
delser skulle hå så rskild betydelse fo r fo reningens situåt-
ion. Vi gå r igenom och pro vår fåttåde beslut, beslutsun-
derlåg, vidtågnå å tgå rder och åndrå fo rhå llånden som å r 
relevåntå fo r vå rt uttålånde om ånsvårsfrihet. 

 

Norrko ping den  

Ernst & Young ÅB 

 

Johannes Karlsson  
Auktoriserad revisor 
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 NKK NKK NKK 

 2019 2018 2018 

 BUDGET UTFALL BUDGET 

INTÄKTER    

    

Kurs- och medlemsavgifter    

Kurs- och medlemsavgifter 4 294 618 3 673 089 3 558 075 

Tävlings- och lägeravgifter 554 200 393 345 568 550 

 4 848 818 4 066 434 4 126 625 

    

Bidrag- och kostnadsersättning    

Administrativa bidrag 335 500 335 310 330 000 

Statliga bidrag 302 000 322 322 305 000 

Bidrag Himmelstalund 422 000 396 925 380 600 

Lönebidrag 196 644 276 235 311 537 

Projektmedel 158 000 168 085 182 440 

Övriga bidrag  2 821  

 1 414 144 1 501 698 1 509 577 

    

Övriga intäkter    

Försäljning 206 875 220 523 144 750 

Reklam och sponsorer 166 100 160 959 205 350 

Tävlingar, arrangemang 286 900 269 340 270 250 

Bingo-Lotto mm 63 800 63 413 54 000 

Bingo  172 200 169 973 172 500 

Administrativa intäkter 0 233 417 154 200 

Övr intäkter  102 588 140 626 107 115 

 998 463 1 258 251 1 108 165 

    

    

Summa intäkter 7 261 425 6 826 383 6 744 367 

Budget 
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 2019 2018 2018 

 BUDGET UTFALL BUDGET 

KOSTNADER    

    

Materiel    

Simmärken och simmateriel -88 550 -62 967 -88 550 

Övr kostn materiel och varor -91 500 -111 097 -46 000 

Bingo-Lotto mm -40 000 -41 000 -35 000 

 -220 050 -215 064 -169 550 

Personalkostnader    

Löner -3 616 603 -3 440 228 -3 452 200 

Trakt- och reseersättningar -13 000 -7 212 -13 000 

Soc avgifter och försäkringar -1 212 749 -1 234 626 -1 226 718 

Övriga personalkostnader -36 000 -43 806 -36 000 

 -4 878 352 -4 725 871 -4 727 918 

Idrottskostnader    

Tävlingar -633 400 -677 711 -708 271 

Läger -220 700 -131 625 -246 300 

Kurs- och försäkringsavgifter -173 535 -145 646 -156 850 

Arrangemangskostnader -33 321 -113 224 -95 165 

Övriga idrottskostnader -46 699 -62 818 -51 500 

 -1 107 655 -1 131 023 -1 258 086 

Förvaltningskostnader    

Förvaltningskostnader -977 918 -702 903 -626 584 

 -977 918 -702 903 -626 584 

    

    

Summa kostnader -7 183 975 -6 774 861 -6 782 138 

    

    

Resultat före avskrivningar 77 450 51 522 -37 771 

    

Avskrivningar -12 947 -18 147 -49 347 

    

Resultat efter avskrivningar 64 503 33 375 -87 118 

    

Finansnetto  -159 546  

    

Resultat före bokslutsdisposition 64 503 -126 171 -87 118 

    

    

ÅRETS RESULTAT 64 503 -126 171 -87 118 

Budget 
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Klubb-
må ståre 
2018 

Bå stå tå vlingsresultåten på  respektive gren. 

 
 

 
 Damer   Herrar   

        

25   Fritt   Klara Gårdman 14,13   John Brolin 12,19  

50   Fritt  Sara Wallberg 26,84   Stefan Stojmenovic 23,05  

100   Fritt  Klara Eriksson 1,00,30   John Brolin 52,42  

200   Fritt  Ebba Bladh Hazard 2,09,63   John Brolin 1,58,15  

400   Fritt  Sara Wallberg 4,29,91   John Brolin 4,17,33  

800   Fritt  Sara Wallberg 9,18,27   John Brolin 9,37,67  

1500   Fritt   Klara Eriksson 18,28,57   John Brolin 18,16,93  

         

50   fjäril   Klara Gårdman 29,59   Hampus Lovinge 25,37  

100   fjäril  Klara Gårdman 1,09,10   Hampus Lovinge 55,83  

200   fjäril   Ebba Holgersson 2,45,12   Hampus Lovinge 2,07,65  

         

50   rygg   Klara Eriksson 31,56   Stefan Stojmenovic 24,65  

100   rygg  Klara Eriksson 1,07,57   Emil Kernen 55,85  

200   rygg   Sara Wallberg 2,23,57   Emil Kernen 2,02,20  

         

50   bröst   Sara Wallberg 31,57   Anton Jansson 29,03  

100   bröst  Sara Wallberg 1,08,43   Anton Jansson 1,05,15  

200   bröst   Sara Wallberg 2,28,11   John Brolin 2,29,95  


