Årsmöte
SK Lödde
2020-03-17

Agenda
Årsmöte enligt kallelse;
•

Verksamhetsberättelse 2019 och prisutdelning

•

Årsredovisning 2019

•

Verksamhetsplan 2020

•

Inkomna motioner

•

Valberedningens förslag till styrelse 2020

•

Övrigt

•

Ytterligare prisutdelning

Föredragningspunkt 1-5)
1)

Upprop samt fastställande av röstlängd för mötet

2)

Val av ordförande och sekreterare för mötet

3)

Val av justeringsmän och rösträknare för mötet

4)

Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt – minst tre
veckor innan årsmöte, 25 februari 2020

5)

Fastställande av föredragningslista (dagordningen)

Styrelsen 2019
•
•
•
•

Ordförande: Sofie Wergeland
Sekreterare: Petter Berg
Kassör: Caroline Berg
Ledamöter:
•
•
•
•

André Berg
Josefine Askagården
Carina Lundkvist
Jeanette Edelberg (avgick i förtid)

• Suppleanter
• Maria Lindeberg
• Magnus Lund

6) Verksamhetsberättelse
2019
•
•
•
•

Stängningen av badet
Anställda/tränare
Simverksamhet
Tävlingar, arrangemang och
funktionärer
• Klubbkläder
• Sponsring och andra extra
intäkter

Stängningen av badet
• Badet stängde den 14 juni och öppnade igen den 17 september efter renovering.

• Osäkerheten var stor under denna period. Tävlingsgrupper tränade på annan ort. Mycket begränsad
möjlighet att bedriva simlinjeverksamhet.
• Intäkter från träningsavgifter påverkades enligt nedan.

Anställda/tränare
• Tre fast anställda under året
• Johanna Eggeling, ansvarig kansli och
simlinjeverksamhet.
• Sjukskriven augusti och framåt,
slutade 4 november
• Lejla Ladjarevic, ansvarig
tävlingsverksamheten
• Hanterade under hösten även
simlinje- och vuxenverksamhet
• Elisabeth Hydén Persson, ansvarig för
ekonomi och kansli
• Började i november
• Rekrytering av ny simlinjeansvarig tränare har
pågått under hösten utan framgång

Tränare
• Totalt under året 29 timanställda tränare

• 25 aktiva under våren
• 20 aktiva under hösten

• Svårt att behålla timanställda tränare då många är unga och slutar när studiesituationen
förändras
• Stort fokus under året på tydligare rutiner, mer information och introduktion och
möjlighet till utvecklingssamtal och uppföljning.
• Utöver grundutbildningar genomfördes interna utbildningar för att sprida och ta tillvara
på den kompetens som finns bland våra tränare och för att skapa sammanhållning och
tänk i nya banor.
• Under året har ett härligt gäng tränare växt fram som är entusiastiska, ansvarstagande
och engagerade!

Simverksamheten –
Tävling
• Året fortsatte som vanligt för tävlingsgrupperna. Stora
förändringen blev att Sandra slutade och Lejla tog över. Några
simmare i MG valde att byta klubb/flytta för fortsatt satsning
på simning och studier. Vilket för oss var ett förståeligt beslut.
• Träna/Tävla startades för att ge fler chansen att träna och tävla
om de vill. De samtränar med Simiaden blå och Sum-sim.
• Vi jobbar för strategiarbetet 2025, där målet är att fler ska
erbjudas simträning och där vi vill att fler fortsätter så länge
som möjligt. Då vi står med nytt bad inom något år ser vi ljust
på detta och hoppas kunna utveckla alla verksamheter vi
driver.
• Under hösten sattes Simiaden vit och gul ihop för att det skulle
bli en lite större grupp. En ny Simiaden gul startades upp 2020.
• 2 Sum-Sim medaljer togs av Anton Witzell på 100 ry och 200 ry

Simverksamheten – Simlinje
• Sommar/intensivsimskola i 3 veckor under juni månad. 5 olika nivåer som tränade mån-tors i 3
veckor.
• Ett sommarläger för teknikgruppen hölls och var väldigt uppskattat – 22 simmare och 4 tränare.
• Johanna slutade under hösten och Lejla/Cissi tog över.
• Stor förändring efter att badet stängde ner. Vi förlorade både simskolebarn och ledare.
Rekrytering och utbildning av nya ledare blev en stor del av arbetet under hösten, i hopp om att
kunna starta upp som vanligt 2020.
• Vi har fortfarande många som önskar att gå på simskola hos oss, men då vi får så lite bassängtid i
lilla bassängen är det svårt att erbjuda fler.
• Under 2019 togs simprogrammen fram igen. De uppdaterades och förbereddes för
simskolestarten 2020. Detta för att underlätta för alla ledare.

Tävlingar och
funktionärer
• UGP 2 januari
• Arrangerades tillsammans med Skånesim
• UPG 1 oktober
• Ungdoms Grand Prix för Skånes bästa
ungdoms simmare i åldern 12-18 år,
tillsammans med Skånesim
• Lödde Cup
• Det här året en mindre tävling med
endast ett tävlingspass för de yngre.
• Utfallet av våra tävlingar blev väldigt positivt
och vi fick bra återkoppling från deltagande
klubbar och mycket beröm från Skånesim!
• Vår kioskverksamhet vid hemmatävlingar ger
ett välkommet överskott till klubben.

Klubbens arrangemang
•

Sponsorsim
• Efter ett antal år med sviktande intresse tog vi
det här året ett steg framåt för att göra denna
händelse till något roligt för alla på plats.
• Genom att erbjuda fika, tipsrunda och musikquiz fick vi igång engagemanget för detta event
mer än tidigare år. Planen är att fortsätta med
samma koncept framöver.
• Anton Witzell 4450 meter och Filippa Dihle
4250 meter!

•

Klubbmästerskapen och Lucia
• KM och Lucia arrangerades enligt tradition.
KMs och Tomas Pettersons vandringspokal
tilldelas detta år Louise Ranevi och Anton
Witzell för deras exceptionella insatser.
• Årets lucia var Filippa Dihle som tillsammans
med övriga deltagare i tåget verkligen gav oss
en stämningsfull start på julen.

Funktionärer
• Vi har kontinuerligt behov av att fylla på
med funktionärer.
• Fuktionärsutbildningar hölls i januari
2019 och i januari 2020 av Stefan
Persson.
• Ett antal nya funktionärer har nu
kommit igång.
• Ett extra stort tack till de som gör
insatser i klubben trots att deras barn
inte längre är aktiva. Denna insats är
verkligen beundransvärd!

Klubbkläder
• Ett samarbete med Stadium
startades under våren och
resulterade under hösten i en
föreningsprofil med klubbkläder
att beställa på nätet.
• Långa ledtider och vissa
inköringsproblem som vi hoppas
nu ska vara åtgärdade

Sponsring och andra
extra intäkter
• Stort tack till våra sponsorer under 2019:
• Stadium
• Tetra Pak
• Sparbanken Skåne
• Fama Trading (Head)
• ICA MAXI
• FREKER Sport
• Alfa Laval
• Agent A
• KKB Fastigheter
• Dessutom bidrag från Craafordstiftelsen vilket
bl.a. använts till gemensamt läger för alla
simmare i tävlingsgrupperna.

Sponsring och andra
extra intäkter
•

Butiksloppis sponsrar oss med gratis hyllplats för att
sälja loppisprylar. Varje månad fylls hyllorna på med
loppisprylar som medlemmarna har sponsrat med.
Detta ger klubben en löpande intäkt som vi följer upp
varje månad.
• Stort tack till Annette Ranevi som lägger
mycket tid på detta!

•

Sponsorhuset och Gräsroten

•

SK Lödde stöttas också av ”Bertils golfgäng” som
anordnar en golftävling under året

•

Tävlingssimmarna har även haft tre
försäljningstillfällen under året; 1) försäljning av New
Body 2) Städa Sverige rent 3) Bingolotto Julkalendern.

Prestationspriser 2019
Seniorklubbens vandringspokal (bästa tid på 100 medley
under året)
•

Louise Ranevi: 01:08:16

•

Nils Wergeland: 01:01:70

Sprintpokalen (Snabbaste 50 frisim på KM):
•

Louise Ranevi (27:85)

•

Oskar Strömberg (24:56)

Tomas Pettersons vandringspokal (bästa totala FINA poäng på
KM):
•

Louise Ranevi (2824)

•

Anton Witzell (2330)

Bästa kvinnliga/manliga prestation 2019
•

Isabel Smideberg

•

Anton Witzell

7) Revisionsberättelse

Föredragningspunkt 8-9)
8) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid
revisionen avser – verksamhetsår 2019
9) Fastställande av medlemsavgifter för nästa
verksamhetsår, 2020 – ingen ändring föreslås f.n. 200
kr/medlem/år

10) Verksamhetsplan 2020
• Fokus är att fortsätta erbjuda simverksamhet med hög kvalitet och med fokus på
simning för alla åldrar.
• Behålla en medlemsbas på cirka 500 aktiva medlemmar.
• Forma SK Lödde för framtiden i enlighet med Riksidrottsförbundets Strategi 2025.
• I korthet handlar strategin om att bredda hela den svenska idrottsrörelsen så att fler stannar
kvar längre i sin idrott, så att det finns utrymme för både de elitsatsande och de som vill
idrotta utan elitambitioner.
• För SK Lödde handlar detta också om att bygga en bred bas för att vara redo att utvidga
verksamheten vid flytten till den nya simhallen i Kävlinge 2023.

Verksamhetsplan 2020
•

Byggandet av en stabil och bred tränarbas
• Rekrytera fler lite äldre timtränare till
verksamheten för kontinuitet
• Genom samarbete med SFI har vi fått in flera
nya simskoletränare i verksamheten, vilket
också öppnat upp för möjligheten att anordna
simskola för vuxna nyanlända på dagtid
• Öka utbytet mellan tränarna, genom att ordna
tränarmöten och skapa tränargrupper

•

Möjliggöra för fler ungdomar att utvecklas i sin egen
takt, bland annat genom att anordna interna
måndagstävlingar 1-2 gånger per termin och genom
ett nytt format på Utmanaren

•

Rekrytering av en ny simskoleansvarig deltidsanställd
tränare

Verksamhetsplan 2020
• 3-4 stycken måndagstävlingar
• Ny intern sommartävling i juni
• UGP och Lödde Cup i oktober
• Sponsorsim i november

• Klubbmästerskapen plus Lucia i
december
• Läger och tävlingar för tävlingssimmarna
som tidigare år
• Dock är nu alla tävlingar och läger
den kommande månaden inställda…

11) Inkomna motioner
Inga motioner har inkommit

12) Val av
•

Val av styrelsens ordförande för en tid av 1 år - mandatperioden går ut för Sofie Wergeland –
ställer upp för nyval

• Valberedningens förslag –Sofie Wergeland

•

Val av 4 ordinarie ledamöter för en tid av 2 år

-

mandatperioden går ut för Josefine Askagården– ställer inte upp på omval –

-

Valberedningens förslag – Johanna Donner

- mandatperioden går ut för Carina Lundkvist – ställer inte upp på omval - Valberedningens förslag
– Magnus Lund
- mandatperioden går ut för Andrè Berg– ställer upp på omval - Valberedningens förslag – André
Berg
-- mandatperioden går ut för Jeanette edelberg – avgått I förtid och ställer inte upp på omval

•

Valberedningens förslag – Tove Due

Val av
•

Val av 2 suppleanter för en tid av 1 år - mandatperioden går ut för
• Maria Lindeberg samt Magnus Lund som valts in som ordinarie ledamöter
• Valberedningens förslag – Björn Lundin
• Valberedningens förslag – Fredrik Klehn

•

Val av 2 st. revisorer samt en suppleant för en tid av 1 år – mandatperioden går ut för
• Elisabeth Mattisson – ställer upp för omval
• Pavel Mandl – ställer upp för omval

Valberedningens förslag till styrelse 2020
Roll

Namn

Tid

Ordförande

Sofie Wergeland

1 år

Kassör

Caroline Berg

1 år

Ordinarie Ledamot

Petter Berg

1 år

Ordinarie Ledamot

Johanna Donner

2 år

Ordinarie Ledamot

André Berg

2 år

Ordinarie Ledamot

Tove Due

2 år

Ordinarie Ledamot

Magnus Lund

2 år

Suppleant

Björn Lundin

1 år

Suppleant

Fredrik Klehn

1 år

Val av valberedning
•

Val av 3 st. ledamöter till valberedningen, varav en ordförande, för en tid av 1 år –
mandatperioden går ut för
• Pia Smideberg, Ordförande – Ställer upp för omval
• Sophie Persson, Ledamot –ställer inte upp för omval

- Förslag Josefine Askagården
• X – ej tillsatt 2019
- Förslag Maria Lindeberg

13) Övriga frågor

14) Mötets avslutande

Höjdarpriser
•

Årets tränare (tävling): Lejla (runner-up Oskar och
Filippa)

Årets simmare i respektive grupp:
•

Simiaden Vit: årets överraskning: Elna Nyblom, årets
simmare: Lykke Kindblom och Zoé Jindal

•

Simiaden Blå + TT: årets överraskning: Melvin Delfin
och Elias Lindeberg, årets simmare: Ingrid ChrintzGath

•

Sumsim: årets överraskning: Axel Wergeland, årets
simmare: Axel Wergeland och Vilda Berg

•

MG: årets överraskning: Anton Witzell, årets
simmare: Emilia Berg

Nya höjdarpriser
• Årets tränare (simlinje):
• Isabel Smideberg
• Hampus Erdös

• Årets simmarföräldrar:
• Tove Due
• Linda Martinsson

• Årets funktionärer:
• Björn Wergeland
• Susanne Paulsson

Avtackning
• Seriesimmare som blivit ”för gamla”
• Anton Witzell, Emma
Martinsson, Isabel Smideberg,
Julia Nilsson, Tilde Klehn
• Ett stort tack till våra avgående
styrelsemedlemmar!
• Josefine Askagården
• Carina Lundqvist
• Maria Lindeberg

