
                                                                                                       måndag den 13 februari 2023 

VERKSAMHETSPLAN 2023 Sidan 1 av 3 

 

 
Adress Telefon E-post 
Simklubben Ägir 076 715 53 26 simskola@skagir.se 
Krondikesvägen 95   
831 46  Östersund  Hemsida 
  www.skagir.se 

 

 

 

 

 

INLEDNING – ORDFÖRANDE HAR ORDET 
Simklubben Ägir är en ideell förening som bedriver sin verksamhet utifrån RF:s stadgar 

och Svenska Simförbundets Strategi 2025 för mer info kring detta se – Svenska 

Simförbundet (svensksimidrott.se).  

 

Som medlem i SK Ägir blir du en del av civilsamhället och erbjuds möjlighet att deltaga i 

någon av våra aktiviteter som sträcker sig från simskola-teknikskola barn till tränings och 

tävlingsgrupper för barn och ungdom samt vuxenverksamhet i form av crawlgrupper eller 

Masters simträning. Vi verkar för livslångt lärande i vatten. För mer info se SK Ägirs 

vision, värdegrund och policy.pdf (skagir.se). 

 

TRYGGA IDROTTSMILJÖER & UTBILDNING 
År 2023 fortsätter vi vårt arbete med att skapa trygga idrottsmiljöer. Vi kontrollerar 

kontinuerligt samtliga våra ledare genom att begära och granska registerutdrag från 

belastningsregistret. All vår verksamhet sker i blandade grupper, baserat på färdighet och 

individens mognad. Vi erbjuder och utbildar samtliga våra ledare i enlighet med Svensk 

Simidrotts utbildningsprogram www.svensksimidrott.se/Utbildning/, med bas och 

komplettering i EF/SISU:s tränar- och ledarutbildningar. Vi har egen HLR utbildning via 

egen instruktör. 

 

ANLÄGGNINGAR 
SK Ägir bedriver verksamhet på fem badhus i kommunen varav ett av dem, 

Sollidenbadet, driver klubben i egen regi. Övriga fyra simhallar är Storsjöbadet, 

Brunflobadet, Litsbadet och Österbergsbadet. Kännetecknande för samtliga anläggningar 

är att de är gamla och i de flesta fall slitna och ej anpassade för de behov modern 

simverksamhet kräver. Klubben bedriver därför kontinuerligt frågan mot kommunen om 

behovet av och fördelarna med en ny simanläggning anpassad till simning och 

folkhälsofrämjande vattenaktiviteter. 

 

PERSONAL 
SK Ägir har fyra tillsvidareanställda som arbetar i verksamheten samt till viss del på 

kansliet som är beläget vid Storsjöbadet. Ägir sysselsätter ytterligare ca: 35 

ungdomar/vuxna som ideella ledare i vår terminsverksamhet 

 

 

 

https://www.svensksimidrott.se/
https://www.svensksimidrott.se/
https://www.skagir.se/docs/1103/29761/SK%20%C3%84girs%20vision,%20v%C3%A4rdergund%20och%20policy%20-%20uppdaterad%2020221008%201.pdf
https://www.skagir.se/docs/1103/29761/SK%20%C3%84girs%20vision,%20v%C3%A4rdergund%20och%20policy%20-%20uppdaterad%2020221008%201.pdf
http://www.svensksimidrott.se/Utbildning/
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VERKSAMHETSMÅL 
Våra verksamhetsmål är att på sikt vara 1600/800/40. Det betyder att vi på några år växer 

från dagens ca 1100 medlemmar till 1600 medlemmar varav 800 deltagare/termin i våra 

aktiviteter och att vi rankas bland de 40 främsta simklubbarna i landet. 

VERKSAMHETEN 
All vår verksamhet bedrivs i terminer som i stort följer skolans, med undantag av vår 

sommarverksamhet som innefattar simskola och simträning för våra tävlingsgrupper i 

juni och augusti. Vi har totalt ca: 70 grupper i veckan i verksamheten, med olika 

intensitet, allt från babysim och simskola en gång i veckan till simträning upp till åtta- 

nio ggr/vecka och grupp. Ägirs simmare är kvalificerade på samtliga nivåer av Svenska 

Mästerskap, ungdom, junior, senior och Masters.  

Tävlingsverksamheten 

För de som simmar i våra tävlingsgrupper innefattar året också ett flertal tävlingar och för 

många även läger, en eller flera gånger per år. För 2023 planeras det totalt ca: 15 

tävlingar och två-tre läger, allt ifrån lokala till svenska mästerskap i olika åldersnivåer. 

Verksamheten för våra tävlingssimmare bedrivs i spannet  2-3 simpass/vecka för de 

yngsta och upp till 7 simpass/vecka för äldsta simmarna. 

 

Simskoleverksamheten 
 

Vi har en stabil efterfrågan på våra simskolor som vi bedriver i tre terminer, höst & 

vårtermin med 1 ggr/vecka under terminen samt sommarsimskola i formatet 1 ggr/dag i 

två veckor. Nytt för 2023 är att vi skall bedriva en avgiftsfri simskola i samarbete med 

kommunen under loven, då i formatet en vecka 1ggr/dag. Genom vår 

simskoleverksamhet bidrar klubben till att öka simkunnigheten i samhället och rädda liv. 

 
Träningsverksamheten 
 
Ägir har tre olika grupper som erbjuder enbart träning varje vecka, syftet med dessa är att 

främja folkhälsa och motionsidrotten i samhället.  

IDEELLT ENGAGEMANG 
Medlemskap i SK Ägir bygger på att medlemmen bidrar till föreningens verksamhet i 

form av olika typer av stödaktiviteter för att möjliggöra för vår verksamhet att fortsätta: 

 Vara funktionär på våra tävlingar, såväl hemma som i övriga distriktet 

 Ordna fika vid våra arrangemang 

 Bidra med priser till våra ungdomstävlingar 

 Deltaga på de gemensamma aktiviteter som klubben anordnar för respektive 

grupp 

 Organisera och hjälpa till vid våra tävlingar 

 Styrelse och/eller kommittéarbete 

 Sponsor 
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EKONOMI 
SK Ägir har en omfattande verksamhet där avgifterna från våra aktiviteter, samt 

statsbidrag för dessa är basen för våra inkomster. Största enskilda kostnaderna är personal 

– heltid & timanställda 54%, banhyror samt tävlings & läger verksamhet är två andra 

betydande poster. Vi driver också ett eget bad – Solliden, där intäkt/kostnad balanserar 

varandra. 

 

 
 

Framtida investeringsbehov 

Klubben behöver ta höjd för en möjlig framtida investering i ny tidtagningsanläggning, 

beroende av nivå och omfattning av en sådan är investeringen i spannet 1,0-1,5 miljoner 

SEK. 
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Räkenskapsår:2023

Intäkter

Budget 2022 SK ÄGIR

S:a Nettoomsättning 4 739 825,00

Offentligrättsliga bidrag

 Läger -225 000,00

S:a Offentligrättsliga bidrag 225 000,00

S:a Intäkter 4 964 825,00

Kostnader

Föreningskostnader

S:a Föreningskostnader -1 820 000,00

Övriga externa kostnader

S:a Övriga externa kostnader -364 500,00

Personalkostnader

S:a Personalkostnader -2 664 000,00

Beräknat resultat: 96 325,00

Verksamhetens resultat före finansiella intäkter och kostnader 96 325,00

Resultat efter finansiella poster 96 325,00

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 96 325,00

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

S:a Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -20 000,00

S:a Kostnader -4 868 500,00


