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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Styrelsen för Solö Sim-Skoleförening, 814401-1593, får härmed avge årsbokslut för 2015, föreningens
23:dje verksamhetsår.

Allmänt om verksamheten

Efter det att kommunen lagt ner verksamheten drevs simskolan i privat regi av Nils Matsson år 1992. Året
därpå bildades föreningen. Endast under en sommar - år 2000 - sedan 1950-talet har simskola inte varit
igång på Solö badplats.
År 2015 inleddes planeringen inför säsongen under senvåren för att intensifieras i slutet av juni. Under
året hölls inga styrelsesammanträden, styrelsen kommunicerade via e-post och telefon. Inte heller hölls
något årsmöte, det var svårt att få till med tillräcklig medverkan från styrelsen och medlemmar.
Badplatsen vårstädades den 16 maj och föreningen skötte därefter driften av badplatsen under
sommaren, enligt avtal med kommunen, mot en oförändrad ersättning på 5 000:-. Vassröjning
genomfördes med hjälp av Hysingsviks Byalag den 27 juni, vi krattade sen själva ihop vassen. Det största
arbetet under säsongen utförde främst Lena Hultin, som tog hand om gräsklippningen. Kenneth
Stefansson hjälpte till med röjning och löpande tillsyn. Frivilla insatser är viktiga för att det ska fungera. Bl
a skulle sopkärlen köras upp till vägen varje tisdag kväll, toalett och hytter sopas och hållas i ordning.
Föreningen hade under året 275 (242) betalande medlemmar fördelade på 80 (74) familjer à 50:- med
195 (168) ytterligare familjemedlemmar à 10:-.
Skyltarna sattes upp på flera ställen längs vägarna inför starten. Verksamheten bedrevs mellan den 6 och
24 juli 2015. Simlekskolan hade 11 (17) betalande barn, simskolan hade 60 (45) barn och
teknikgruppen/märkestagningen 51 (59) ungdomar samt livräddargruppen 0 (6) personer, totalt 122 (127).
Nytt för året var en separat grupp för åtta tonåriga flickor och pojkar från ett boende för ensamkommande
flyktingungdomar.
Genom ett samarbete mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Svenska
Livräddningssällskapet kring utveckling av simkunnigheten i landet erhöll föreningen 35 000:- (25 000:-) i
stöd för simskolegrupperna (nettobokfört mot vad avgifterna skulle ha varit). Bidraget innebar att de
grupperna blev avgiftsfria för deltagarna även 2015.
Malin Österman (ansvarig), Sanna Åkesson och Emma Persson var simskolelärare, Miranda Jansson var
simlärarassistent och de gjorde alla en mycket bra insats. Inför simskolestarten införskaffades märken
och material från Svenska Simförbundet. Sammanlagt togs/såldes 311 (364) märken under de tre
veckorna, varav 63 (70) simborgarmärken av simmare, även i vuxen ålder.
Elförsörjningen till kiosken ordnades - med utmärkt hjälp av Kenneth Stefansson - från en tomt nära
badplatsen. Uppdraget att driva kiosken delades mellan Moa Bergman och Sara Thalén med stöd av
familjerna. Tack samtliga direkt inblandade och även till övriga, som bidrog. Tyvärr medförde det svala
och ostadiga vädret till en nära halverad försäljning, jämfört med 2014.
P.g.a det myckna regnandet blev parkeringen så lerig att bilar körde fast. Kommunen genomförde därför
en stor insats med ett grundligt arbete och grusade hela parkeringen. Det blev väldigt rejält och helt andra
förhållanden för bilarna, mycket välkommet.
Den sista torsdagskvällen hölls grillfest med lekar samt kransbindning för kandidater och magistrar. På
avslutningsdagen delades diplom ut - tack till Mia Mårdberg för hjälpen med utskrifter - och kandidater
och magistrar simmade ut och fick sina kransar från promotorn Nils Matsson från en båt en bit ut från
bryggan. Därefter bjöds alla deltagare med syskon på saft och bulle.

Ekonomisk översikt

Medlemsavgifter uppgick till 5 950 kr (5 380), simskoleverksamheten gick med ett överskott på 2 676 kr
(-2 640). Kiosken gav ett underskott på -1 995 kr (9 965). Skötseln av badplatsen gav ett överskott på
3 995 kr (5 000). Administrationskostnader blev -1 532 kr (-1 951). Gåvor till föreningen uppgick till 60
kr(650) och ränteintäkter till 0 kr (344).

2(4)

Solö Sim-Skoleförening
814401-1593

Dispositioner beträffande vinst eller förlust
Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:
- balanserat resultat
- föregående års resultat
- årets resultat
Totalt

89 860
16 748
9 154
115 762

Balanseras i ny räkning

115 762

Totalt

115 762

Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar.

Resultaträkning
Belopp i kr

Not

2015-01-012015-12-31

2014-01-012014-12-31

5 950
51 060
12 400
16 038
5 000
140
90 588

5 380
53 845
7 900
33 369
5 000
824
106 318

-8 537
-6 724
-3 966
-62 224

-9 401
-12 373
-3 505
-64 635

-81 451

-89 914

9 137

16 404

17

344

Resultat efter finansiella poster

9 154

16 748

Årets resultat

9 154

16 748

Verksamhetsintäkter
Medlemsavgifter
Simskoleintäkter
Övriga simskoleintäkter netto
Kioskintäkter
Skötselersättning
Gåvor och överskott
Verksamhetskostnader
Simskolekostnader
Kioskkostnader
Underhåll och administration
Personalkostnader

Verksamhetsresultat

1

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2015-12-31

2014-12-31

11 792

7 876

29
5 000

29
-

98 941

99 523

115 762

107 428

89 860
16 748
9 154

89 860
16 748

115 762

106 608

-

820

115 762

107 428

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Varulager mm
Märken och material
Kortfristiga fordringar
Skattekonto
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank

SUMMA TILLGÅNGAR

2

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Vinst eller förlust föregående år
Årets resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Noter
Not 1 Personalkostnader
Löner och sociala kostnader
Simskola
Kiosk
Summa
Sociala kostnader

2015-01-012015-12-31
46 905
9 555
56 460
5 764

2014-01-012014-12-31
47 911
8 055
55 966
8 669

2015-12-31
5 000
5 000

2014-12-31
-

Not 2 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Fordran på skötselbidrag från Norrtälje Kommun

Styrelsen vill tacka samtliga, som på ett eller annat sätt bidrog till ännu ett lyckat
simskoleår.

Underskrifter
Hysingsvik, 2016-07-04

Nils Matsson
Ordförande

Lotta Öijer-Thalén

Jessica Alm

Lena Hultin

Sofie Morger

Kenneth Stefansson

Louise Angleryd

Annika Mässing (fd Wahlgren)

