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VERKSAMHETSBERA TTELSE 2020 
 

Styrelsen för BOTKYRKA-RÖNNINGE SIMSÄLLSKAP, 812800-4333 får härmed 

avge verksamhetsberättelse och årsbokslut för 2020. 

 

BRSS INRIKTNING OCH MÅL 
Verksamheten syftar till att ge vattenvana, främja simkunnighet samt på ett naturligt 

och positivt sätt främja idrott som skall präglas av glädje för alla efter deras förmåga.  

Verksamheten ska vara anpassad till ungdomars individuella utveckling oavsett ålder 

och kön. Verksamheten ska således betona utveckling och fortsatt utbildning under 

de tidiga ungdomsåren, för att sedan följas av en mer omfattande satsning på 

tävlingsnivå.  

 

BRSS ska utbilda ledare och tränare som särskilt tar hänsyn till simmarnas intresse 

och behov i enlighet med klubbens mål.  

TRÄNINGS- OCH TÄVLINGSVERKSAMHET 
2020 är året som alltid kommer att förknippas med Coronapandemin som svepte 

över världen med begränsningar för många olika verksamheter som följd. För 

Botkyrka-Rönninge Simsällskap blev den största förändringen att i princip all 

tävlingsverksamhet ställdes in. Vi är glada att vi under året kunde bedriva träningen 

för barn och ungdomar i princip som vanligt, om än med förändrade tider och att alla 

fick hjälpas åt att vidta försiktighetsåtgärder för att minska risken för smittspridning.   

 

Simgrupper 
Under 2020 har klubben haft som mest 238 simmare fördelade på följande grupper.  

 

Plask & Lek  

Vänder sig till barn från 4 år. Barnen övar sig i att få vattenvana bland annat genom 

att hoppa, doppa huvudet, flyta med platta i lilla bassängen. Klubben har plask & lek 

grupper i tre nivåer: nybörjare, fortsättning och simskola. Under vårterminen deltog 

28 barn och under höstterminen 29 barn. Varje grupp träffades 45 minuter vid 10 

tillfällen varje termin. Barnen har haft möjlighet att ta märkena baddaren grön och blå, 

bläckfisken och sköldpaddan. 

 

Pingvinen och Fisken 

Efter Plask & lek fortsätter man med Pingvinen och Fisken där barnen tränar på 

vattenvana, bröstsim, ryggsim och får prova på crawl i den stora bassängen. Under 

vårterminen deltog 43 barn och under höstterminen 54 barn. Grupperna träffades vid 

10 tillfällen á 45 minuter per termin. Barnen har haft möjlighet att ta flera märken med 

olika kunskaper. 
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Crawlgrupperna     

Crawlgrupperna har simträning en gång i veckan, en timme per gång. I grupperna lär 

sig grunderna i simsättet crawl. Vid terminsavslut deltar simmarna i intern tävling. 

Under år 2020 har inga interna tävlingar kunnat anordnas på grund av 

Coronapandemin.  

 

Medleygrupperna  

Medleygrupperna har tränat 2 gång i veckan,1 timme per gång. I verksamheten 

fortsätter man att utveckla tekniken i crawl, rygg- och bröstsim och får prova på 

fjärilsim. Vid terminsavslut deltar simmarna i en intern tävling. Under år 2020 har inga 

interna tävlingar kunnat anordnas på grund  av Coronapandemin. 

 

D-gruppen  

D-gruppen tränar två gånger i veckan á 1,5 timme. Gruppen fortsätter att utveckla 

tekniken i samtliga fyra simsätt. Gruppen tävlar i klubbens interna tävlingar samt en 

till två externa tävlingar varje termin. Under år 2020 har inga interna tävlingar kunnat 

anordnas på grund  av Coronapandemin. 

 

C-gruppen 

C-gruppen har simträning tre gånger i veckan, mellan 1 timme till 2 timmar per gång. 

Gruppen tävlar i klubbens interna tävlingar samt vid externa tävlingar. Under år 2020 

har inga interna tävlingar kunnat anordnas på grund  av Coronapandemin. 

 

B-gruppen 

B-gruppen har under hösten 2020 startats upp på nytt. Gruppen tränar fem gånger i 

veckan, mellan 1,5 timme till 2 timmar per gång. Gruppen tävlar i klubbens interna 

tävlingar samt vid externa tävlingar. Under år 2020 har inga interna tävlingar kunnat 

anordnas på grund  av Coronapandemin. 

 

A-gruppen 

A-gruppen hade träning 7 gånger i veckan, 2 till 3 timmar per gång. 6 simpass och 1 

landträning. Gruppen tävlar i klubbens interna tävlingar samt vid externa tävlingar. 

 

Crawlgrupp för vuxna 

Under året har klubben haft en nybörjar- samt fortsättningsgrupper i vuxencrawl. 

Totalt var det drygt 20 vuxensimmare per termin.   

 

Öppet vatten – Sjösim 

Under sommaren 2020 hölls en nybörjarkurs och fortsättningskurs för vuxna simmare 

som ville träna i öppet vatten. Gruppen träffades 2 gånger i veckan under juni till 

augusti.  
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Träningsläger 
I och med Coronapandemin har föreningen inte anordnat några läger under året. 

 

Externa tävlingar 
I och med pandemin har föreningen endast kunnat deltaga på två externa tävlingar 

under året. Kringelsim i Södertälje i februari och Wadköpingsdoppet i Örebro i 

september.  

 

Interna tävlingar 
Under år 2020 har inga interna tävlingar kunnat anordnas på grund av 

Coronapandemin. 

 

Tränare 
Under året har följande varit aktiva som tränare: 

- Alva Udell 

- Christian Konrad 

- Jemina Granholm 

- Mats Renlund 

- Mikaela Eriksson 

- Mikaela Hemmälin 

- Måns Karlsson 

- Pernilla Hemmälin 

- Lollobelle Renlund Nordström 

- Mimmi Renlund Nordström 

- Patrick Persson 

- Asko Kantuluoto 

- Hanna Stolpe 

 

Huvudtränare  

Christian Konrad har under året varit huvudtränare och tränare för A-gruppen. 

Christian har även varit tränaransvarig och haft till uppgift att ansvara för bland annat 

rapporteringar, att stötta de övriga tränarna och att genomföra tränarmötena.  

 

Tränarmöten  

Under året har det genomförts åtta tränarmöten.  

 

Funktionärer 
Klubben har 19 utbildade funktionärer som kan hjälpa till vid både externa och 

interna tävlingar.  
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KANSLIET 
Under året har Christian Konrad arbetat cirka 10 timmar per vecka i kansliet. Han har 

arbetat med klubbens medlemsregister, anmälningar till tävlingar och fungerat som 

en länk mellan tränare/badet och styrelsen. Klubbens kassör Linda Evjen har betalat 

fakturor. 

MEDLEMMAR 
Medlemsantalet 2020 var 275 stycken och det var jämt fördelat mellan män och 

kvinnor. 

 

Medlemmar är simmare, tränare, funktionärer och styrelsemedlemmar. Den som 

betalt in medlemsavgift och fyller lägst 16 år samt hedersmedlem har rösträtt, denna 

röst är personlig och får ej överlåtas. Medlemsavgiften är 100 kronor per år och 

betalas i samband med träningsavgiften.  

 

STYRELSEN 
Styrelsen sammansättning har under 2020 varit:  

 

Namn Roll Vald på tid/tid kvar i 

styrelsen 

Asko Kantoluoto Ordförande 1 år kvar 

Linda Evjen Kassör 2 år  

Hanna Stolpe Sekreterare 1 år kvar 

Christian Konrad Ledamot 2 år  

Mikaela Eriksson Ledamot 2 år  

   

Tobias Rindå Suppleant 1 år 

Per Niska Suppleant 1 år 

 

Vid årsmötet valdes Jemina Granholm och Alva Udell att ingå i valberedningen. 

Styrelsen fick i uppdrag att utse ytterligare en person till valberedningen.  

 

Marléne Ackland och Kristina Sancho Eriksson har varit klubbens revisorer för året.  

 

Styrelsens verksamhet under året 
Styrelsen har haft sex protokollförda möten under verksamhetsåret. Även 

styrelsearbetet har varit påverkat av Coronapandemin och styrelsen har under året 

fört en tät dialog med kommunen för att kunna bedriva verksamheten i så stor 

utsträckning som möjligt.   





BOTKYRKA-RÖNNINGE SIMSÄLLSKAP
812800-4333

Disposition av vinst/förlust

Styrelsen föreslår att årets resultat +185 937,75 kr
disponeras i ny räkning och förs till eget kapital.



Balansräkning 2020-12-31 2019-12-31
Belopp i kr Not

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar 1
Inventarier 0 0
Ack avskrivn inventarier 0 0
Summa anläggningstillgångar 0 0

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 0 0
Övriga fordringar 2 -1 11
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 44 155 44 479
Kassa och bank 3 318 578 179 113
Summa omsättningstillgångar 362 732 223 603

Summa tillgångar 362 732 223 603

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Eget kapital vid årets början -76 455 -47 608
Årets resultat -185 938 -28 847
Summa eget kapital -262 393 -76 455

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 4 0 0
Övriga skulder 5 -55 580 -35 339
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -44 759 -111 809
Summa kortfristiga skulder -100 339 -147 148

Summa eget kapital och skulder -362 732 -223 603

Resultaträkning 2020-12-31 2019-12-31
Belopp i kr Not

Föreningens intäkter
Medlemsavgifter, bidrag mm 6 710 778 797 032
Summa föreningens intäkter 710 778 797 032

Föreningens kostnader
Kostnader för grupper, tävlingar och förbundsavgifter 7 -88 015 -234 289
Kostnader för lokal, administration o försäkringar 8 -140 629 -166 568
Personalkostnader (Arvoden, sociala avgifter, bilers) 9 -296 181 -367 180
Avskrivningar 0 0
Summa föreningens kostnader -524 824 -768 037

Rörelseresultat 185 954 28 995

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0
Räntekostnader och liknande resultatposter -16 -148

Resultat före skatt 185 938 28 847

Årets resultat 185 938 28 847



Noter 2020 2019

Not 1 Tillgångar
Alla tillgångar är avskrivna 0

Not 2 Kundfodringar
Övriga fodringar (Skattekonto) -1,00 11,00

Not 3 Kassa och bank
Olssons fond 13 006,45 13 006,45
Kassa 426,00 3 325,00
Kassa huvudtränare 2 390,00 2 390,00
Postgiro 265 482,77 123 118,26
Nordea sparkonto 2 031,57 2 031,57
Övriga bankräkningar/bank SEB 35 241,49 35 241,49

Not 4 Leverantörsskulder
Leverantörsskulder 0,00 0,00

Not 5 Övriga skulder
Personalens källskatt -26 992,00 -35 339,00
Skuld Olssons minne -13 006,45 -13 006,45
Upplupna sociala avgifter -15 582,00 -73 628,24

Not 6 Medlemsavgifter, bidrag mm
Träningsavgifter 512 924,00 520 550,00
Medlemsavgifter 23 200,00 25 700,00
Bidrag från kommun 87 820,00 75 068,00
Bidrag från stat 65 078,40 63 426,20
Handelsbod 4 500,00 18 899,00
Café BRSS 330,00 2 848,00
Bingoalliansen 10 229,00 15 351,00
Bingointäkter 667,00 195,00
Sponsorbidrag 3 629,36 2 898,07
Försäljning simmärken 2 400,00 2 805,00
Öres- och kronoutjämning 0,44 1,58
Träningsläger Torremolinos 69 290,00

Not 7 Kostnader för grupper, tävlingar och förbundsavgifter
Träningsutrustning 20 141,00 230,00
Tävlingsutrustning 2 000,00 2 915,00
Inköp Handelsboden 15 023,00 42 136,00
Café 353,70 1 095,00
Inköp simmärken 0,00 4 622,00
Startavgifter Tävlingar, tävlingsläger 22 445,00 55 300,00
Träningsläger 0,00 5 007,42
Förbundsavgifter (Sv.simförbundet, Stockholms simförbund) 12 995,00 16 878,00
Kostnader Möten 0,00 1 794,71
Utbildning (tränare, funktionärer) 3 179,00 8 750,00
Tränare 11 878,20 5 742,00
Funktionärer 0,00 0,00
Träningsläger Torremolinos 0,00 89 819,11

Not 8 Kostnader för lokal, administration och försäkringar
Banhyra, hyra gymnastiksal 82 202,00 91 092,29
Kanslihyra 12 000,00 12 000,00
Försäkringar 3 586,00 4 326,00
Kontor och  övriga kostnader 42 840,51 59 149,23

Not 9 Personalkostnader
Kanslist 59 160,00 94 835,00
Arvoden 182 586,25 199 992,50
Bilersättningar 0,00 0,00
Arbetsgivaravgifter 54 434,79 72 352,63


