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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
Information om verksamheten 
Stockholmspolisens IF Simförening är en ideell förening inom simning som bildades i juni 2014. Verk-
samheten omfattar breddsim, tävlingssim och vuxensim. Föreningen ska främja och uppmuntra till 
simning på alla nivåer från vattenvana och motionssimning till tränings- och tävlingssimning på elit-
nivå. Detta genom att erbjuda en inkluderande verksamhet anpassad för ändamålet. 

Verksamheten bedrivs i ett flertal simhallar runtom i Stockholm. De bad som använts under 2021 är: 
Eriksdalsbadet, Gubbängen, Skärholmen, GIH, Bredäng, Kronoberg, Forsgrenska samt Västertorp 
simhall. Vi har haft sommarsimskola på Eriksdalsbadet, Hägerstensbadet, Nytorpsbadet och Vanadis-
badet. Vi bedriver även öppet vattenverksamhet, vilket sker i Sicklasjön. 

Föreningens kansli är beläget bakom Eriksdalsbadet, på Hammarby Slussväg 20. Föreningen hyr även 
ett mindre kontor inne i 50-metersbassängen på Eriksdalsbadet. 

Stockholmspolisens IF Simförening är medlem i alliansföreningen Stockholmspolisens Idrottsförening 
(SPIF). Föreningen är även medlem i Stockholm Simförbundet och Svenska Simförbundet och därige-
nom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund.  

 

Medlemmar 

Föreningens medlemsantal har under verksamhetsåret stigit till 1671 (1256) medlemmar fördelat på 
barn/ungdomar 0-12 år 1059 (646), 13-20 år 165 (198) och i åldrarna 21-99, 447 (412).  

(Inom parentes 2020 års siffror) 

 

Resultat och ställning 2021 2020 

Totala intäkter 6 628 106 5 079 705 

Verksamhetsresultat 1 769 885 1 000 287 

Soliditet 67% 63% 

Kassalikviditet 306% 272% 

Antal medlemmar 1 671 1 256 

 

Verksamhetsåret 

Breddsimsverksamheten i drog igång i januari 2021. Under vårterminen som delvis påverkades av co-
ronapandemin deltog cirka 750 barn och ungdomar i regelbunden simverksamhet, bestående av sim- 
och teknikskola och tävlingsgrupper. Verksamheten för breddsimmet fördelades på sju olika bad i 
södra och centrala Stockholm. Femtio siminstruktörer och tränare har arbetat med att utveckla barnens 
och ungdomarnas simkunskaper. Verksamheten har under 2021 påverkats av restriktioner med anled-
ning av pandemin. Vi hade lägre närvaro under vissa perioder och det var många som har hoppade av 
pga detta. Vi kunde inte genomföra planerade crawlkurser under vårterminen. Vår Summer Cup-täv-
ling genomfördes i mindre skala och coronaanpassat. Restriktionerna gav negativa ekonomiska konse-
kvenser. Samtidigt hade vi lägre kostnader för inställda tävlingar i andras regi. Vi sökte och fick stöd 
från RF för uteblivna intäkter.  

https://sign.visma.net/sv/document-check/8bd690e7-d289-43d6-81ab-6b5bfcc49d3c

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



4 

Stockholmspolisens IF Simförening var under 2021 delaktig i Stockholms stads skolsimsverksamhet i 
Skärholmens, Gubbängens, Kronobergs, GIH, Forsgrénska och Västertorps simhallar. Tolv av före-
ningens instruktörer bedrev undervisning tillsammans med kommunens simlärare för 70 skolsimsklas-
ser, huvudsakligen från årskurs 2. Under alla lov har klubben arrangerat intensivsimskola för elever i 
Stockholms stad som är rädda för vatten. Störst fokus har varit på sexåringar där klubben genomförde 
ett stort projekt både under sommaren på Sätra strandbad men även under höstterminen i Gubb-
ängens simhall. Vi har utökat sommarverksamheten rejält runt omkring i Stockholm i samarbete med 
Stockholms simförbund med mer än 300 barn som deltog i våra sommaraktiviteter (sommarsimskola 
och sportkollo).  

Tävlingsverksamheten bedrivs på Eriksdalsbadet och består av grupperna Mästerskap- senior, junior 
och ungdom samt Simiaden brons-guld. Vi har numera en Simiaden-bronsgrupp som tränar i Skärhol-
men och vi ser behov att erbjuda även silver och guldgrupper i området. Tävlingssimmarna tränar 3 – 
8 pass per vecka och deltar vanligtvis i många tävlingar under året. Huvudtränare för grupperna har un-
der året varit Rik Op het Veld med förstärkning av Nicole Thulin, Mattia Lentini och Lizmerly 
Tashjian.  

Föreningen har bedrivit crawlkurser för vuxna på Eriksdalsbadet och Kronobergbadet. Antalet delta-
gare har stigit kraftigt under 2021 trots pandemin. Detta tack vare ett extra fokus på den verksamheten. 
De flesta av våra vuxenkurser blev fullbokade och det var svårt att få plats. Vi har planer på att utöka 
den verksamheten.  

 

Anställda och tränare  
Föreningen hade under hela året en heltidsanställd verksamhetsansvarig, chefstränare på 75% (anställ-
ningen ökade till 90% efter sommaren), en heltidsanställd breddansvarig, en heltidsanställd tränare och 
en tränare anställd på 50% (fr o m 1 feb 2021).  Verksamhetsansvarig var föräldraledig under ett antal 
månader under hösten.  

 

Ideellt arbete  
Under året har många personer arbetat ideellt i olika arbets- och projektgrupper. Föräldrar och andra 
medlemmar har bidragit med tid och engagemang för att verksamheten ska kunna bedrivas på ett bra 
sätt för våra simmare. Det gäller i synnerhet arbete som funktionär vid föreningens olika tävlingsar-
rangemang. Värdet av dessa ideella insatser har inte redovisats i resultaträkningen. 

 

Tävlingar  
På grund av pandemin blev de flesta tävlingarna inställda under våren 2021. Vi lyckades anordna en 
mindre tävling, Head Summer Cup för ett begränsat antal simmare från Stockholmsområdet. Hösten 
blev bättre då vi kunde anordna HEAD to Head-tävlingen som vanligt. Vi avslutade året med KM och 
utmanartävlingar den 18 december. 
 
Under 2021 såg vi flera väldigt fina prestationer av våra simmare. Erik Falk representerade Sverige på 
EJM i Budapest. Under kortbane-SM i Stockholm tog både Jacob Danielsson och Erik Falk medaljer 
och simmade i flera A-finaler.  
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Träningsläger  
Vi anordnade inga träningsläger på grund av pandemin.   
Kompetensutveckling 

Våra tränare har deltagit i en internutbildning i teknik- och ledarskapsutveckling vid klubbens kickoff. 
Vi skickar kontinuerligt våra tränare på tränarutbildningar och kurser som anordnas av antingen 
Svenska Simförbundet eller RF-SISU. Vi anordnade två HLR-kurser för våra tränare under hösten.  
 

Profilering 

Polisens IF samarbetar med Head kring profilkläder och simprodukter. Head deltar med försäljning 
under våra egna tävlingar. Såväl Utmanaren som stora evenemang såsom Head Summer Cup och 
Head-to-Head och ibland också tävlingar där Stockholms simförbund arrangerar tillsammans med Po-
lisen. De nya klubbkläderna är moderna och funktionella och bär föreningens namn. 

 

Kommunikation, marknadsföring och hemsida  
Föreningen arbetar ständigt med att säkerställa god och tydlig kommunikation till medlemmar och 
andra intressenter. På vår webbplats polisensimning.se finns nyheter och uppdaterad information om 
verksamheten och föreningens olika grupper. De mest använda kommunikationsvägarna är via sociala 
medier såsom Facebook och Instagram. Där utbyter tävlingsgrupperna tips, tränings- och tävlingsin-
formation, bilder och meddelanden och även central information gällande hela klubben. Föreningen 
finns även på Flickr och LinkedIn.  

Vi uppdaterade vår webbsida under 2021 för göra det lättare att hitta relevant information. Antal besö-
kare ökade från 50 000 (2020) till 107 000 under 2021. En bidragande orsak till det är att vi har mark-
nadsfört våra aktiviteter och föreningen mha Google. 

 

Funktionärer  
I föreningen fanns under 2021 cirka 65 utbildade tävlingsfunktionärer. Bland dessa var tolv distrikts-
funktionärer och två så kallade Stockholmsfunktionär. Föreningen har satsat stort på att engagera 
många föräldrar i föreningen då funktionärer är helt nödvändiga för att vi ska kunna arrangera egna 
tävlingar. Kurserna har under året hållits av Polisens Arne Jägerblom. Startavgifter vid simtävlingar är 
en viktig källa till extrainkomster för föreningen och om vi arrangerar fler tävlingar med gott resultat 
kan det bidra till en god ekonomi och större möjligheter för simmarna. Alla funktionärer, inklusive täv-
lingsledning, arbetar helt ideellt. Stockholmspolisen har fortsatt sitt banbrytande arbete med att an-
ordna funktionärsutbildningar på engelska för att bättre spegla de invånare som bor i Stockholmsreg-
ionen. 

Mellan simföreningarna i Stockholm finns ett välfungerande samarbete som innebär att tävlingsfunkt-
ionärerna inte bara deltar i sin egen förenings tävlingar utan även ställer upp under andra klubbars ar-
rangemang. På samma sätt deltar andra föreningars funktionärer i våra arrangemang. Stockholmspoli-
sens IF Simförenings funktionärer har utmärkt sig under året genom både högt numerärt deltagande 
och hög kompetens.  

Utöver tävlingsfunktionärer arbetar arenafunktionärer som riggar simhallen inför och efter tävling, 
sköter sekretariat, WinGrodan, vaktar in- och utgångar, ansvarar för funktionärsfika, städning och för-
säljning. Grega Zore har även ansvarat för föreningens tävlingsfunktionärer.  
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Under året har arbetet fortsatt med att arbeta fram rutiner och checklistor för såväl tävlings- som 
arenafunktionärer för att säkerställa hög kvalitet och kontinuitet i arbetet. 

 

Kommittéer  
Vid sidan om styrelsen har föreningen två kommittéer: Simkommittén och Tävlingskommittén. Med-
lemmar i kommittéerna består av anställda, styrelseledamöter och föräldrar. Arbetet i kommittéerna 
säkerställer kvalitet i simverksamheten samt arrangemang kring tävlingar. Kommittéerna sammanträder 
i regel en gång i månaden. 

 

Strategi 2025  
Med hjälp av RF-Sisu har föreningen anslutit sig till Strategi 2025, ett omfattande förändringsarbete. 
Förändringsarbetet ska framför allt leda till att fler ska vilja och kunna idrotta i förening – hela livet. Vi 
har reviderat vår verksamhetsidé och värdegrund under processen.  

 

Förvaltning  

Styrelsens arbete har under året varit fokuserat på löpande förvaltning och arbetet med att implemen-
tera Strategi 2025. Ett extra årsmöte hölls under hösten för att sänka medlemsavgiften (från 300:- till 
100:- av konkurrensskäl) och revidera föreningens verksamhetsidé.  

Vi har en mycket väl fungerande organisation där verksamheten bedrivs på ett effektivt och bra sätt. 

Styrelsen har i samarbete med Grega kontinuerligt följt upp och reviderat budget för att säkerställa en 
god ekonomi. 

Vårt medlemsantal har ökat under året vilket även ökat våra intäkter. Samtidigt har vi haft minskade 
kostnader. Detta har gett oss ett positivt ekonomiskt resultat.  

 

Styrelsen har sammanträtt 11 gånger under 2021.   
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SPIF Simförening 2021 

 
Styrelse  
Sverker Falk  ordförande 
Martin Svenningsen*  sekreterare, kommunikationsansvarig  
Desirée Andersson  ledamot 
Jeroen Thur  kassör 
Stefan Åkesson  ledamot 

*Martin valde att avgå i under hösten på grund av personliga skäl.  

 

Revisorer 
Carl Niring  revisor (aukt.) 
Johan Andersson  revisorssuppleant (aukt.) 

 

Valberedning 
Jessica Fogelsjöö  sammankallande 
Nicole Thulin 
 
Anställda    
Grega Zore  verksamhetsansvarig (föräldraledig HT) 
Jesse Faria  breddansvarig  
Rik Op het Veld  chefstränare 90% 
Mattia Lentini  tränare  
Ghazal Amini  tränare bredd fr o m 1 feb 
 
Simkommittén  
Desirée Andersson  ordförande 
Grega Zore  sekreterare 
Nicole Thulin   
Stefan Åkeson 
Jessé Faria 
Rik Op het Veld 
Peter Kopparberg 
  

Tävlingskommittén 
Jeroen Thur  ordförande 
Grega Zore  sekreterare 
Anne Sundell   
Gloria Martinez 
Annika Solehav 
Mattia Lentini 
 
Skyddsombud 
Jessé Faria 
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Resultaträkning Not 2021-01-01
2021-12-31

2020-01-01
2020-12-31

Verksamhetsintäkter  

Medlemsavgifter  346 900 318 806

Terminsavgifter  2 736 020 2 724 594

Aktiviteter 1 2 261 428  1 508 953

Bidrag 2 1 283 758 523 530

Summa verksamhetsintäkter  6 628 106 5 075 883

  

Verksamhetskostnader  

Aktiviteter 3 -738 312 -524 792

Övriga externa kostnader 4 -444 246 -347 478

Personalkostnader 5 -3 675 663 -3 208 680

Summa verksamhetskostnader  -4 858 221 -4 080 950

  

Verksamhetsresultat  1 769 885 994 933

  

Resultat från finansiella investeringar  

Ränteintäkter  5 447 5 354

Summa resultat från finansiella investeringar  5 447 5 354

  

Resultat efter finansiella poster  1 775 332 1 000 287

  

  

ÅRETS RESULTAT  1 775 332 1 000 287
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Balansräkning Not 2021-01-01
2021-12-31

2020-01-01
2020-12-31

TILLGÅNGAR  

  
Omsättningstillgångar  

Kortfristiga fordringar  

Kundfordringar  150 276 22 105

Summa kortfristiga fordringar  150 276 22 105

  
Kassa och bank  5 721 404 3 421 333

  
Summa omsättningstillgångar  5 871 680 3 443 438

  
SUMMA TILLGÅNGAR   5 871 680  3 443 438

  
EGET KAPITAL OCH SKULDER  

Eget kapital 6 

Balanserat kapital  2 178 971 1 178 684

Ändamålsbestämda medel  0 0

Årets resultat  1 775 332 1 000 287

Summa eget kapital  3 954 303 2 178 971

  

Kortfristiga skulder  

Övriga skulder  90 210 57 272

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 1 827 167 1 207 195

Summa kortfristiga skulder  1 917 377 1 264 467

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  5 871 680 3 443 438

Ställda säkerheter  Inga Inga

Ansvarsförbindelser   Inga Inga
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NOTER 
Redovisnings- och värderingsprinciper 
Föreningens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och 

Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar. 

Verksamhetsintäkter 

Intäktsredovisning 
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller vad som kommer att erhållas. 

Intäkter i form av gåvor intäktsförs i den period gåvan överlämnas på ett sakrättsligt bindande sätt.  
Gåvor i form av kontanter redovisas enligt kontantprincipen. 

Inkomster från föreningens försäljning av varor redovisas som intäkt vid försäljningstillfället. 

Medlemsavgifter 
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i Stockholmspolisens IF Simförening. Med-
lemskapet bekräftas av inbetald medlemsavgift för året. 

Insamlade medel 
Insamlade medel inkluderar mottagna gåvor samt sponsring. Till insamlade medel räknas även testa-
mentsgåvor och donationer. 

Med gåva avses tillgång som lämnats utan krav på ekonomisk motprestation. 

Erhållna gåvor värderas till verkligt värde, dvs. försäljningsvärde eller återanskaffningsvärde. Erhållna 
gåvor redovisas netto, dvs. efter avdrag för försäljnings- och hanteringskostnader. 

Bidrag 
Som bidrag räknas likvida medel som föreningen erhåller från en bidragsgivare som är ett offentli-
grättsligt organ. Ett villkorat bidrag är ett bidrag som förenats med villkor som innebär återbetalnings-
skyldighet om villkoret inte uppfyllts. 

Offentligrättsliga organ inkluderar bidragsgivare såsom Riksidrottsförbundet, Allmänna Arvsfonden 
samt bidrag från stat, landsting, länsstyrelse och kommun. 

Bidrag intäktsredovisas i den period bidraget utbetalats till föreningen. Om bidraget är till för att täcka 
specifika kostnader sker intäktsredovisning på sådant sätt att intäkten ställs mot de kostnader som bi-
draget är avsett att täcka. Intäktsredovisning sker endast när det med hög grad av sannolikhet kan be-
dömas att bidraget inte kommer att återkrävas. 
 
Villkorade bidrag skuldförs till dess att de utgifter som bidraget ska täcka uppkommer. 
Andra bidrag än sådana som är till för att täcka ett ändamål intäktsförs bland övriga bidrag och särre-
dovisas i not. 
 

Fordringar 
Fordringar upptas till det belopp med vilket de bedöms inflyta. 
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Lager av handelsvaror 
Handelsvaror består av klubbkläder och enklare artiklar till försäljning och värderas till det lägsta av an-
skaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. 

 

Ändamålsbestämda medel 
Som ändamålsbestämda medel inom eget kapital redovisas medel där givaren eller styrelsen angett det 
ändamål som medlen ska användas till men där organisationen ännu inte haft utgifter för detta ända-
mål. Ändamålsbestämda medel redovisas som en separat del av eget kapital och specificeras där per typ 
av ändamål. 

 

Not 1 Aktiviteter 2021 2020 

 Simsätts-/crawlkurser 729 135 420 532 

 Egna arrangemang 332 609 143 570 

 Träningsläger 0  185 267 

 Skolsim 624 734  510 684 

 Lovläger/Sommarsim 574 950 248 900 

 Summa 2 261 428 1 508 953 

    

    

Not 2 Bidrag 2021 2020 

 Kommunala bidrag 201 199 176 316 

 Statligt aktivitetsstöd 282 518 293 629 

 Idrottslyftet, utbildningar 0 10 000 

 Bingoalliansen 0 40 894 

 Övriga bidrag 800 041 2 691 

 Summa 1 283 758 523 530 
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Not 3 Aktiviteter 2021 2020 

 Tävlingar 160 962 79 254 

 Träningsläger 177 186 213 550 

 Egna arrangemang 99 381 54 882 

 Materialkostnader 174 846 60 905 

 Simhalls-/banhyror 70 870 98 915 

 Gruppaktiviteter 55 067 17 286 

 Summa 738 312 524 792 

    

    

Not 4 Övriga externa kostnader 2021 2020 

 Lokalhyra 78 500 78 500 

 Tillstånd/förbundsavgifter 117 483  98 460 

 Övrigt 248 263 170 518 

 Summa 444 246 347 478 

    

    

Not 5 Personalkostnader 2021 2020 

 Löner och andra ersättningar   

 Fast anställda 1 715 637 1 469 747 

 Timanställda tränare 1 042 616 1 002 026 

 Summa 2 758 253 2 471 773 

    

 Pensionskostnader 95 328 86 165 

 Sociala kostnader 675 074 555 245 

 Övriga personalkostnader 147 008 95 245 

 Summa 917 410 736 907 

    

 Totala personalkostnader 3 675 663 3 208 680 
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Not 6 Eget kapital 2021 2020 

 Balanserat kapital 2 178 971 1 178 684 

 Ändamålsbestämda medel 0 0 

 Årets resultat 1 775 332 1 000 287 

 Utgående balans  3 954 303 2 178 971 

    

Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2021 2020 

 Löner/semesterlöner 143 994 141 930 

 Sociala avgifter 175 032 148 195 

 Övriga upplupna kostnader & förutbetalda intäkter 1 508 141 917 070 

 Summa 1 827 167 1 207 195 

 

 

 

 

Stockholm, 2022- 

 

Sverker Falk, Ordförande  Jeroen Thur  

 

 

Desirée Andersson  Stefan Åkesson   

 

 

 

 

 

Min revisionsberättelse har avgivits 2022- 

 

Carl Niring 
Auktoriserad revisor   
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