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Vi har en vision:

Noll drunkningar.
All verksamhet ska bidra
till visionen. Vi verkar
inom tre områden:

Simkunnighet,
Livräddning och
Säkerhet.
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NÅGRA ORD FRÅN ORDFÖRANDE
Vi lever i en värld i ständig förändring
Livståget går fort och ibland undrar man när det ska
sakta ner. Någon har sagt att vi måste acceptera och
vänja oss vid att det idag bara finns höghastighetståg
och att den inbromsning som vi väntar på inte kommer. Även om det känns skrämmande och vi i viss
mån kan försöka växla ner måste vi förhålla oss till
verkligheten. Svenska Livräddningssällskapet, liksom
andra ideella organisationer, ställs inför utmaningar på
grund av detta. Vissa saker måste förändras i grunden
och det är viktigt att i vardagen vara agil, det vill säga
ständigt anpassa sig efter rådande förhållanden. Jag
tror att vår organisation har stora möjligheter att fortsätta vara framgångsrik i en föränderlig värd eftersom
vår vision står stark oavsett – ingen ska drunkna på
grund av okunskap.
Vi rustar oss inför framtiden bland annat genom att
ta fram nya strategier, vi tänker på hur vi ska vara
organiserade och vi försöker rekrytera ännu fler
medlemmar för att bli starkare. Svenska Livräddningssällskapet är en väletablerad och välrenommerad
utbildningsorganisation inom alla våra tre verksamhetsområden; simkunnighet, livräddning och säkerhet.
Våra utbildningar är dessutom en viktig inkomstkälla
i hela organisationen. Det finns stora möjligheter att
utveckla vår utbildningsverksamhet, men i delar av
organisationen uppfattas det som att det finns hot mot
verksamheten genom bland annat ökad konkurrens.
Vi är oroliga för att det inte genomförs utbildningar
överallt i landet och att antalet planerade utbildningar
minskar. Erbjudandet till våra utbildningskunder måste analyseras och förbättras. Med detta följer även en
översyn av hur vi är organiserade. Vem ska och får till
exempel genomföra utbildningar? Våra utbildningar
är på grund av detta en prioriterad fråga i det strategiarbete som i skrivandets stund pågår. En förändring
måste komma till stånd relativt snabbt, annars kan vi
bli stående på en perrong när utbildningståget går.
Digitaliseringen i samhället är något vi måste relatera till. Med detta kommer också ett ökat skydd för
individer enligt bland annat dataskyddsförordningen
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som träder i kraft 2018. Samtidigt som vi satsar på en
ny hemsida och våra sociala medier måste vi alltså
skärpa upp våra rutiner kring medlemmarna. Det vi
ser är att medlemmarna återigen står i fokus och vikten av att rekrytera och behålla medlemmar blir större
än någonsin.
I alla våra verksamhetsben följer vi samhällsutvecklingen, vilket är en av våra styrkor. Vi fortsätter till
exempel vårt engagemang för att lära nyanländ vattensäkerhet och att simma. Vi har gått från sex till
19 (!) bevakade stränder under 2017 samtidigt som
vi kunnat använda livräddardrönare i skarpt läge. Vi
har utvecklat vårt koncept för en vattensäker kommun
och intresset är större än någonsin bland kommuner
att certifiera sig. Vi har slutligen stolt bärgat medaljer
på EM i livräddning.
Jag vill avsluta med uppmaningen: var stolta över allt
arbete ni gör (ni är grymma!), visa intresse för andras
arbete inom organisationen och var alltid snälla mot
varandra! Var inte heller rädda för förändringar. Vi är
på väg mot en ljus framtid!

Camilla Wikland
Styrelseordförande, Svenska Livräddningssällskapet

Camilla wikland
ordförande

anders jacobsson
vice ordförande

gitt johansson
2:a vice ordförande

STYRELSEN

- Advokat och ordförande i riksorganisationens styrelse. Tidigare ordförande i
Göteborgs regionförbund

kurt näslund
ledamot

JÖRGEN HALLBERG
ledamot

annette nääs
ledamot
Svenska Livräddningssällskapet
Verksamhetsberättelse 2017

- Ledamot och styrelsens representant i
säkerhetsrådet. Arbetat på räddningstjänsten, har dykcertifikat och håller på
med utbildning i vattenliv och isvak.

ANNIKA SVENSSON
ledamot

MARTIN FEHNE
ledamot

jan-ivar johansson
ledamot
- Jag är en före detta badföreståndare
som är ledamot i Svenska Livräddningssällskapets styrelse och representant i
säkerhetsrådet.

- Jag är högstadielärare i NO i Eskilstuna. Aktiv livräddare sedan 1998 och
instruktör på Livräddarskolan Tylösand
sedan 2005. Styrelsens representant i
utbildningsrådet

- Ledamot och representant i Sport- och
ungdomsrådet. Bor i Skålan/Jämtland.
Jobbar till vardags som Badmästare i
Svenstavik, Bergs kommun.

- Jag arbetar som kommunikationsstrateg och rådgivare. Under ett
tiotal år på 70- och 80-talet var
jag aktiv simmare inom Svenska
Livräddningssällskapet.

- Narkosläkare och engagerad i styrelsen
i Svenska Livräddningssällskapet sedan
cirka 10 år. Är medicinskt sakkunnig i
organisationen.

- F.d. Brandchef i Helsingborg.
Ordförande i Skånes regionförbund.
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- Hälsokonsulent Friskvården i Värmland. Ledamot och utbildningsansvarig i
Värmlands regionförbund.

SÅ ARBETAR VI

Svenska Livräddningssällskapet som ideell organisation grundades 1898 och har sedan dess varit en
medlemsdriven organisation. Idag har vi drygt 7 100 aktiva medlemmar, och ca 9 800 stöttande därtill
- och det är de ideellt arbetande medlemmarna som är fundamentet i allt vi gör. Stadgarna är själva
navet i organisationen och det dokument vi alltid återvänder till för att på bästa sätt kunna sätta vår
agenda.
Svenska Livräddningssällskapet består av 24 regionförbund och 11 lokalföreningar spridda över landet.
Av de 24 regionförbunden är fyra så kallat ”vilande”
det innebär att det inte finns någon styrelse och att
den aktiva verksamhet genomförs av lokalförening
eller med stöd från övriga regionförbund. Regionförbund/lokalföreningar svarar för att utveckla och driva
arbetet mot de mål som riksorganisationens styrelse
fastställer. I organisationen ingår också tre råd. Råden
består av experter inom olika områden; simkunnighet, livräddning och säkerhet. Dessa är rådgivande till
organisationen i frågor kopplade till verksamhet inom
våra stadgeområden.
Regionförbunden är de som på årsmötet bestämmer
vilka som ska sitta i riksorganisationens styrelse. I
regionförbunden finns medlemmar som under året har
haft möjlighet att ge förslag till valberedningen, via
regionförbunden, vem de anser ska nomineras till styrelserepresentanter. Valberedningen lägger ett förslag
utifrån medlemmarnas tyckande och representanter
från regionförbunden röstar enligt det förslaget under
årsmötet. Varje år är det omval av ordförande, samt
hälften av ledamöterna. Det är styrelsen som tillsätter
generalsekreteraren.

Svenska Livräddningssällskapet
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Riksorganisationens kansli har till uppgift att svara
för Svenska Livräddningssällskapets löpande verksamhet, bereda frågor till styrelsen inför dess beslut
och sedan effektuera dessa. Kansliet är också ett
administrativt stöd för regionförbund, lokalföreningar,
råd och styrelse vid sammankomster såsom årsmöte
och konferenser.
Under 2017 trädde omorganisationen, som arbetats
fram under 2016, i kraft och kansliet är nu organiserat efter våra tre verksamhetsområden simkunnighet,
livräddning och säkerhet. Under 2017 arbetade nio
heltidsanställda samt två projektanställda på kansliet.
Två av nio arbetar som områdesansvariga för våra
verksamhetsområden och övriga är stödfunktioner
inom ekonomi, administration, försäljning, marknad,
kommunikation och projektledning.
Kansliet skapar grundförutsättningar, verktyg och driver den nationella agendan, medan de regionala och
lokala enheterna har i primär uppgift att genomföra
utbildningar, simskolor, vattensäkerhetssimskola och
liknande daglig verksamhet.

”

Utan medlemmar och alla ideella medlemmars insatser
vore vi ingenting, det är dem som skapar förutsättningar
för organisationen och utgör själva grundfundamentet i allt
vi gör!
Karin Brand, Generalsekreterare, Svenska Livräddningssällskapet

HÄR VERKAR VI

Norrbotten

Västerbotten

Jämtland
Åsarna

= Regionförbund

Västernorrland

= Lokalförening
= Bevakad strand
= Centralt kansli

Gävleborg
Gävle
Dalarna

Uppsala
Stockholm
Stockholm

Västmanland
Värmland
Södermanland

Örebro

Östergötland

Skaraborg
Bohuslän-Dal

Skövde
Bergsjön
Göteborg
Fiskebäck

S:a Älvsborg

Askim
Ulricehamn

Varberg
Villshärad
Halland
Tylösand
Tylösand

Jönköping
Jönköping
Eksjö
Kronoberg
Kronoberg

Vejbystrand
Fria bad
Fortuna Rydebäck Råa Vallar
Blekinge
Skåne
Ribbersborgsstrand
Malmö
Scaniabadet Klangshamn
Falsterbonäset
Sundspromenaden Sibbarp
Kämpinge
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Kalmar

Tofta

OCH
Internationellt
HISTORIENS VINGSLAG

International Life Saving Federation (ILS) är den globala sammanslutning som ansvarar för livräddning och sport kring livräddning. ILS viktigaste uppgift är att rädda liv och förebygga drunkningsolyckor världen över. ILS har över 100 medlemsorganisationer. International Life Saving Federation of
Europe (ILSE), är en av de fyra uppdelningarna som ingår i det globala ILS och representerar samtliga livräddningsorganisationer i Europa. ILSE representerar över fem miljoner livräddare i Europa.
Svenska Livräddningssällskapets medlemskap i ILS
och ILSE är grundbultar i allt vi gör och vad vi står
för. Vi har sedan mycket länge ett starkt anseende i de
internationella sammanhangen och ligger i framkant
inom många frågor och områden. De sex strategiska
mål som antagits av ILS och ILSE utgör grunden för
vårt nationella strategiska arbete och ger oss fokus för
det viktiga internationella samarbetet. ILS mål ”En
värld fri från drunkningar” är centralt i vårt nationella
arbete.
Svenska Livräddningssällskapet är representerade
i samtliga fyra kommittéer inom ILSE och Karin
Brand är invald i styrelsen i både ILSE International
Life Saving Federation of Euorope och ILS International Life Saving Federation. Våra andra representanter är i ILSE Education Commission Mona Lisa
Wernesten, i ILSE Sports Commission Annette Nääs
och i ILSE Rescue Commission Mikael Olausson.
Vi har ett ansvar för att fortsätta det viktiga och givande arbetet inom ILS och ILSE och vi ser det som
en självklarhet att vi är aktiva inom båda sammanslutningarna. Om vi, med vår kunskap och erfarenhet,
kan bidra till att minska antalet drunknade världen
över så är det mer eller mindre vår plikt att vara
aktiva inom det världsomfattande drunkningsförebyggande arbetet.

Svenska Livräddningssällskapet
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Under 2017 deltog vi bland annat i World Conference
on Drowning Prevention, Lifesaving Society Canada
stod värdar för mötet som hölls i Vancouver. Vi var
representerade av Karin Brand Generalsekreterare,
Mona Lisa Wernesten Verksamhetsutvecklare samt av
Andreas Claesson, Ordförande Svenska HLR rådet.
På konferensen föreläste Andreas Claesson om sin
forskning kring projekt med drönare som en extra resurs vid strandbevakning. Under konferensen arrangerades även en posterutställning och där presenterade
vi vårt projekt Every day life saver program - Allas
rätt till vattensäkerhet.

”

Together, let´s bring the drownings down.
Mona Lisa Wernesten, Verksamhetsutvecklare, Svenska Livräddningssällskapet

2017 i korthet

JANUARI

februari

Vi publicerar drunkningsstatistiken för
2016, 115 personer omkom genom drunkning.

Isarna runt om i landet är förrädiska och
fem personer omkommer i isrelaterade
drunkningsolyckor.

Vi deltar i ILSE comission meeting i
Köpenhamn.

Ungdoms cup i internationell Poollivräddning genomförs i Ulricehamn.

mars
Vi genomför en fortbildning för simlärarutbildare.
Tylösandspokalen med Nordisk lagkapp genomförs i Halmstad.

APRIL

MAJ

JUNI

Vattensäkerhetskonferensen genomförs i
samarbete med regionförbundet i Skåne.

Vi är delaktiga i internationella flytvästdagen, Wear it, och uppmanar alla att ta
på sig flytvästen.

Disneys Hitta Doris och Trygg Hansa
är med och stödjer sommarsimskolorna.

Riksorganisationens årsmöte genomförs
i Göteborg. och regionförbundet firade
175 år.

Vår informationsturné startar runt om
i landet.

Poollivräddarutbildarutbildning genomförs
i Göteborg.

Britta memorial och SM Internationell
Poollivräddning genomförs i Jönköping

JULI
Livräddardagen arrangerades den 21 juli
på flera bevakade stränder.
Havs SM genomförs i Skanör -Falsterbo.
Youth Camp genomförs i Norge.

AUGUSTI
Vi sammanställer sommarmånadernas
drunkningsolyckor, 34 personer har mist
livet genom drunkning i juni, juli och
augusti.
Havlivräddartävlingarna Nippers Camp
och Tylösand Ocean Cup, genomförs i
Tylösand

OKTOBER

NOVEMBER

Årets höstkonferens går av stapeln. Representanter från regionförbund och lokalföreningar deltar.

En simlärarutbildarutbildning genomförs
i Göteborg.

Vi deltar i World Conference on Drowning Prevention i Vancouver.

Svenska Livräddningssällskapet
Verksamhetsberättelse 2017
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Noll omkomna i drunkningsolyckor.
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SEPTEMBER
Landslaget deltar i Europeiska Mästerskapen i internationell livräddning i
Belgien.
Vi testar utbildningskonceptet i projektet Simkunnighet för nyanlända, i
Älvdalen.

DECEMBER
2018-års simborgarmärke,
som är regnbågsfärgat, lanseras och vi börjar sälja det i
vår webshop.

simkunnighet

Inom verksamhetsområdet simkunnighet arbetar vi med frågor som rör den allmänna simkunnigheten. Det kan till exempel vara att utbilda simlärare, stötta sommarsimskolor och driva olika projekt
som bidrar till ökad simkunnighet. Under 2017 har vi avlutat projektet Every day life saver program
- Allas rätt till vattensäkerhet och startat upp två nya projekt Simkunnighet för nyanlända barn och
familjer- Family Water Safety Program samt Utomhus pedagogik - i sommarsimskolan.
Simskola

Simskolan är en av grundbultarna i arbetet med att
främja den allmänna simkunnigheten. Simkunnig
anses den vara som kan falla i vattnet, få huvudet
under och efter att åter tagit sig upp till ytan, kunna
simma 200 meter på djupt vatten, varav 50 meter på
rygg. Men att kunna simma en viss sträcka är bara
ett steg på vägen till ökad säkerhet i och vid vatten.
I en simskola där simläraren är utbildad av oss på
Svenska Livräddningssällskapet får barnen lära sig så
mycket mer än att bara kunna simma en viss sträcka.
De får lära sig vattensäkerhet.
Den första kunskap barnet får i simskolan är vattenvana. Vattenvana är att kunna balansera, orientera
sig och flyta i vattnet. Först därefter startar själva
simundervisningen. I simskolan lär vi ut kunskap i
bröstsim, ryggsim och livräddning i form av olika övningar. Barnen lär sig även hur man beter sig när man
badar, åker båt och hur man agerar på isen. Vi kallar
det bad-, båt- och isvett. Det handlar till exempel om
att kunna kasta ut en livboj till en nödställd kamrat
och veta att man aldrig får hoppa i själv utan att ha
något mellan sig och den nödställde. Detta kallar vi

Svenska Livräddningssällskapet
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förlängda armen. Barnen får lära sig hur man larmar
112 och att alltid använda räddningsväst när de är på
bryggan och fiskar krabbor, åker båt, osv.
Under 2017 har arbetet med simskolorna genomförts
på olika sätt för att främja simkunnigheten hos barn
och vuxna. Vi har arbetat med vattensäkerhetssimskola, stöttat sommarsimskolor, utbildat simlärare
och babysiminstruktörer.

”

Det första steget mot simkunnighet är att förstå att vi inte
kan simma.
Annica Karlsson, Områdesansvarig Simkunnighet, Svenska Livräddningssällskapet

Vattensäkerhetssimskola
Vattensäkerhetssimskolan genomförs med stöd av
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
MSB. Samarbetet påbörjades 1996 och var då riktat
till sexåringar och främst i socioekonomiskt utsatta
grupper. 2001 vidareutvecklades samarbetet och vi
började med simskola även för vuxna. Sedan dess har
hundratals kurser genomförts varje år. Under 2017
hade vi som mål att genomföra 515 kurser och 516
kurser genomfördes. 1 766 barn och 1 939 vuxna har
deltagit i en vattensäkerhetssimskola, i Bohuslän-

Dal, Dalarna, Gävle, Göteborg, Jämtland, Jönköping,
Kalmar, Kronoberg, Skaraborg, Skåne, Stockholm,
Värmland, Örebro eller i Södra Älvsborg.
Sommarsimskola
Sommarsimskolan är speciell då den sker utomhus på
sommaren i sjö, hav eller bassäng. Ute har vi oftast
kallt, mörkt vatten och botten kan variera från fin
sandbotten, till klippor eller dy. I bassängen inomhus
är vattnet klart och varmt.
Det är i sjöar och hav som nästan alla drunkningsolyckor sker. Därför är det väldigt viktigt att barnen
får möjlighet att lära känna de olika förhållanden som
råder i svenskt vatten. Om det skulle ske en olycka
eller drunkningstillbud så har ett barn (och vuxen)
mycket lättare att klara sig oskadd om hen har lärt sig
vattenkunskap i öppet vatten.
Under 2017 har vi fortsatt att stötta sommarsimskolorna genom vårt samarbete med Trygg Hansa. Trygg
Hansas bidrag gör att vi kan förse simlärarna och
barnen med ett nyttigt och roligt sommarkit.
Vi hade en målsättning om att 40 000 barn skulle
delta i en sommarsimskola men istället visar siffrorna
på ett rekordlågt antal, bara 15 800 barn deltog i en
sommarsimskola 2017. Under 2016 deltog 28 500
barn i en sommarsimskola. Vad det låga antalet beror
på är svårt att säga men det kalla vädret är troligtvis
en bidragande faktor, bristen på simlärare en annan.

Simlärare

Att det finns simlärare är en förutsättning för att
kunna bedriva simskoleverksamhet både ut och inne.
Under 2017 har vi gjort om vår simlärarutbildning
för att göra det lättare att bli simlärare, utan att tappa
i kvalitet. Den nya simlärarutbildningen började gälla
från och och med oktober 2017 men effekten av ändringen har inte gått att utröna riktigt än. 205 av årets
532 utbildade simlärare är dock utbildade enligt den
nya utbildningen.

Babysim

I babysim vänjer vi barnet vid att vara i vatten och
ger barnet vattenkunskap tidigt i livet. Ett försiktigt
och naturligt tillvägagångssätt ger barnet och dess
föräldrar trygghet, säkerhet och glädje i vattnet från
en tidig ålder.
Tidigare år har vi sett en nedgång i antalet utbildade
babysiminstruktörer men glädjande nog har antalet
ökat från 43 (2016) till 64 (2017). Denna ökning ger
fler barn och föräldrar möjligheten att delta i babysim.
På nästa uppslag kan du läsa mer om våra projekt
inom området simkunnighet.

”

Simkunskap är en process, inte ett tillstånd.
Annica Karlsson, Områdesansvarig Simkunnighet, Svenska Livräddningssällskapet

Årets plurr

Årets livboj

Ca 40% färre barn
deltog i en sommarsimskola jämfört med
2016

Vi utbildade
532 simlärare och
64 babysiminstruktörer

Svenska Livräddningssällskapet
Verksamhetsberättelse 2017
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simkunnighet

Every day life saver program
- Allas rätt till vattensäkerhet

Every day life saver program finansierades av Postkodlotteriets Idrottsstiftelse. Projektet startade i april
2016 och avslutades i mars 2017. Syftet med projektet
var att:
•
förebygga och förhindra drunkningstillbud hos
nyanlända och flyktingar framförallt barn och
ungdomar.
• ge målgruppen verktyg att vistas i den svenska
naturen utan att utsätta sig för risker i närheten av
vatten.
• genom utbildning i simkunnighet, livräddning
och vattensäkerhet ge barn och unga möjlighet att
skapa aktiviteter och mening i vardagen
Målsättningen var att utbilda 20 nyanlända till simlärare som i sin tur skulle ge 2 000 barn möjligheten att
gå i simskola där simläraren är minst tvåspråkig samt
ge 500 barn möjlighet att delta i juniorlivräddarverksamhet där ledaren är tvåspråkig.
20 stycken deltagare startade i projektet. Av dessa
valde en att avsluta deltagandet under första kurstillfället i Dömle. En har inte blivit godkänd under
utbildningen som simlärare mest beroende på bristfälliga kunskaper i svenska språket. 14 av deltagarna
jobbar fortfarande med simundervisning i varierande
grad. Åtta stycken har timanställning som simlärare,
fyra stycken jobbar med simundervisning på HVB
hem och två arbetar på bad. Tre av de återstående
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deltagarna har flyttat från sin boendeort sedan projektet inleddes och har därför ännu inte startat upp någon
ny anställning men arbetar aktivt för att så ska ske.
En har efter avslutat projekt inte återupptagit någon
aktivitet som simlärare men har dock fullgjort sin
utbildning vilken mycket väl kan komma till användning i framtiden.
2 386 antal elever har utbildats i vattensäkerhet och
simkunskap under projektets gång av simlärare som
är tvåspråkiga. 40 barn har deltagit i verksamhet inom
ramen för juniorlivräddare. Tio simskoleskolegrupper med åtta till tio deltagare i varje grupp startades
enbart för att ge projektets deltagare erfarenhet. Hur
många av övriga elever som deltagit i simskolor tack
vare dessa simlärare kan vi bara spekulera i men att
kunna erbjuda en tvåspråkig simlärare har säkerligen
höjt intresse och motivation hos eleverna att delta.
Behovet av simlärare i Sverige är stort och av tvåspråkiga ännu större och därför har projektet bidragit till
att öka vattensäkerheten främst bland nyanlända på
utvalda ställen. Av de 17 deltagare som fortfarande är
aktiva inom vår verksamhet är intresset mycket stort
att få vidareutveckla sin kunskap såsom vidareutbildning till poollivräddare.

Simkunnighet för nyanlända
- Family Water Safety Program

Utomhuspedagogik
- i sommarsimskolan

Under 2017 har arbetet med att ta fram utbildningarna
och koncepten pågått och vi har sett ett stort intresse
bland både nyanlända och kommuner. Under året har
även många boenden för nyanlända lagts ner och vi
har därför fått omvärdera hur vi ska nå målgrupperna
utifrån de nya förutsättningarna.

Projektets övergripande syftet är att arbeta för att
sommarsimskolan lever kvar som ett självklart alternativ när det gäller simundervisning. För att nå målet
behöver vi göra sommarsimskolan ännu mer aktuell,
attraktiv och tillgänglig för fler. Bland annat genom
att föra in mer utomhuspedagogik i kursupplägget.
Under 2017 har arbetet med samla in fakta, forskning
och skapa ett nytt koncept pågått. Vi ser fram emot att
få testa konceptet under 2018 i olika pilotgrupper.

Under 2017 startade vi upp projektet Simkunnighet
för nyanlända barn och familjer som är ett tre-årigt
projekt finansierat av Allmänna arvsfonden. Syftet är
att målgrupperna ska få ökad kunskap och information om vatten och simskola för att känna sig säkra
i och vid vatten. Vi kommer att utbilda nyanlända
till simlärare, utbilda vattensäkerhetsambassadörer,
genomföra simskola för nyanlända samt vidareutbilda
redan utbildade simlärare.

”

Samtidigt som det är en ynnest att kunna erbjuda utbildningar genom projektet Simkunnighet för nyanlända, är det
samtidigt frustrerande när behovet är så stort kring vattensäkerhet och simkunnighet.
Camilla Hansen, projektledare simkunnighet för nyanlända Svenska Livräddningssällskapet

stadgar

Utomhuspedagogik i sommarsimskolan är ett tre-årigt
projekt som finansieras av Svenskt Friluftsliv.
Projektet startade under 2017 och målsättningen är att
uppdatera och revidera Svenska Livräddningssällskapets utbildningsupplägg när det gäller sommarsimskolan.

”

Genom att lyfta in utomhuspedagogik i sommarsimskolan
kan vi nå fler barn och lära dem ännu mer.
Lisa Grinell, projektledare Utomhuspedagogik i sommarsimskolan, Svenska Livräddningssällskapet

mål

resultat

- propagera för bad och simning som
medel för god hälsa

- nå över 200 000 besökare via
hemsidan, ha över 30 000 följare på
facebook och nå över 10 000 personer
med våra pressmeddelande kring
simskola

-under 2017 har vi haft ca 146 900 unika
besökare, en minskning på ca 30% mot
2016. ca 30 900 personer följer oss på
facebook en ökning med 200 personer
från 2016. ca 8 500 personer tog del av
pressmeddelanden om simskola

- kartlägga simkunnigheten

- under 2017 har vi inte haft
ekonomisk möjlighet att genomföra
någon simkunnighetsundersökning

- genom att vi inte genomfört någon
undersökning tappar vi information
kring simkunnigheten i Sverige och har
svårare att se vilka målgrupper som ska
prioriteras

- verka för att simundervisning anordnas
för barn och vuxna

-stötta 300 sommarsimskolor och
möjliggöra att 40 000 barn kan
delta. Bedriva 515 kurser inom
vattensäkerhetssimskola

- antalet sommarsimskolor minskade
till ca 200 och ca 15 800 barn deltog,
en stor minskning mot 2016 med
ca 70 simskolor och 12 700 barn
Vi genomförde 516 kurser inom
vattensäkerhetssimskola och 3 705
personer deltog, likvärdigt med 2016

- utbilda simlärare

- utbilda 500 simlärare

- 532 simlärare, 450 (2016)
- 64 babysiminstruktörer, 43 (2016)

- verka för att certifierade simlärare
anlitas vid simundervisning

- utbilda 10 utbildare och informera
om vikten av att ha utbildad personal.

- vi har utbildat 19 st simlärarutbildare
och 3 st babysimutbildare

Svenska Livräddningssällskapet
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livräddning

Inom verksamhetsområdet livräddning arbetar vi med frågor som rör kunnighet inom livräddning.
Det kan till exempel vara att utbilda pollivräddare och havslivrädddare, bistå i arbetet med strandbevakning, lära ut HLR och Första Hjälpen eller annordna och stötta verksamhet för juniorlivräddare. Vi
stödjer också tävlingsverksamheten inom livräddning samt att vi förser skolor med material i bad, båt
och isvett - Barnens Livräddningsskola.
Bevakade stränder

Livräddarnas främsta uppgift är att arbeta förebyggande på stränderna. Att ge information till allmänheten
och se till att livräddningsutrustningen finns och
fungerar är viktiga arbetsuppgifter. Under sommaren
2016 var sex stränder bevakade och under 2017 har
antalet ökat till 19 stränder med bevakning av utbildade livräddare. Under 2017 bevakades stränderna i
Göteborg; Askim, Bergsjön och Fiskebäck. Halland;
Villshärad och Tylösand. Skåne; Ängelholm och Vejbystrand, Helsingborg - Fria bad, Fortuna Rydebäck
och Råa Vallar. Malmö Stad – Klagshamn, Sibbarp,
Ribbersborgsstrand, Sundspromenaden och Scaniabadet. Vellinge – Skanör, Falsterbonäset och Kämpinge.
Gotland; Tofta.

Under sommaren 2017 har ett projekt med livräddningsdrönare testast och Livräddarna Tylösand i
Halmstad, fick uppdraget att bli första strand att testa
drönaren i ordinarie rutiner. Därmed är Sverige först
i norden med att implementera drönare som en del av
larmkedjan i samband med drunkning.

Många av livräddarna som bevakar på dessa stränder
arbetar helt ideellt. Vi ser dock en ny trend i att fler
och fler kommuner satsar på att ha bevakningsverksamhet på sina stränder och här är livräddarna utbildade av oss men anställda av kommunen.

Några livräddare har under försommaren fått utbildning i hur drönaren ska användas och under säsongen
fick drönaren rycka ut vid ett skarpt tillfälle. Personen
hittades då och kunde räddas.

För att uppmärksamma och informera om det viktiga
arbetet på de bevakade stränderna arrangeras sedan
2015 livräddardagen. 2017 genomfördes livräddardagen den 21 juli med bland annat uppvisningar och
information.

Svenska Livräddningssällskapet
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Valet att implementera drönare som ett komplement
till ordinarie livräddningsinsatser grundar sig i forskningsresultat från Karolinska Institutet. Under 2016
genomfördes en studie där man jämförde hur effektivt
en drönare kan upptäcka en docka som befinner sig
under vattenytan jämfört med traditionell skallgångskedja på 14 personer.

Havslivräddare

Att utbilda havslivräddare är ett viktigt led i arbetet
med strandbevakning. Under 2017 har vi utbildat 38
havslivräddare vilket är 11 fler än under 2016. Vi ser
att behovet av utbildade havslivräddare kommer att
öka i takt med att fler stränder blir bevakade. Stränderna i Sverige ser dock väldigt olika ut och kräver
olika kompetens. Detta gör att vi också kan se att det
kommer att finnas ett behov av skräddarsydda utbildningar som är anpassade efter den strand som livräddarna ska arbeta på.

Poollivräddare

Som utbildad poollivräddare kan man arbeta som badvärd/livräddare på badhus och simhallar. Under 2017
har det skett en minskning av antalet utbildade poollivräddare från 198 (2016) till 179 (2017). Detta trots
att Konsumetverket har fastslagit att en badvärd ska
ha minst SLS-utbildning poollivräddare eller motsvarande kunskaper. Den Europeiska standarden 15288-2
anger också att det är den Nationella Livräddningsorganisationens utbildning som ska utgöra lägsta
kompetensnivå för badvärd. Det är svårt att visa exakt
vad minskningen beror på men vi tror att utebliven
marknadsföring av utbildningen kan ha bidragit till
minskningen.

HLR och Första hjälpen
HLR är en väldigt viktig del av vår verksamhet. Förutom att vi är aktiva i det nationella HLR-rådet och
Första Hjälpenrådet, ingår HLR och Första Hjälpen i
vår simlärarutbildning babysiminstruktörsutbildning,
poollivräddarutbildning och havslivräddarutbildning .

Årets plurr

barnens Livräddningsskola
Barnens Livräddningsskola är framförallt ett arbetsmaterial för grundskolan för att stötta just skolan i
sin undervisning i att lära barn om Bad-, Båt-, Is- och
Solvett. I årskurs sex ska eleverna kunna simma 200
meter var av 50 meter på rygg samt kunna hantera
nödsituationer vid vatten med hjälp av förlängda
armen under olika årstider.
Materialet i Barnens Livräddningsskola består i dagsläget av ett arbetshäfte, till eleverna och en hemsida
där lärarna kan ladda ner lektionstips och ta del av
en lärarhandledning. I häftet kretsar övningarna och
undervisningen kring de tre karaktärerna Livia, Bojan
och Sam. Barnen får följa de tre figurerna genom
olika berättelser, skådespel och övningar.
Häftet beställer skolorna själva på barnenslivraddningsskola.se. Häftet är kostnadsfritt men trots detta
ser vi att 2016 års trend med ett minskat antal utlevererade häften håller i sig. Under 2017 skickades
endast 27 000 häften ut (41 500 häften 2016). Antalet
besökare på barnenslivraddningsskola.se är även lågt
och bara 6 344 unika besökare var inne på sidan under
2017 (13 461 unika besökare 2016).

Årets livboj

Antalet utskickade
Barnens Livräddningsskole häften
minskar med ca 35%

Svenska Livräddningssällskapet
Verksamhetsberättelse 2017

Många av våra regionförbund och lokalföreningar
håller även utbildningar i HLR för barn och vuxna
samt i första hjälpen. Under 2017 har ca 2 000 personer deltagit i en HLR eller Första hjälpen utbildning.
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Antalet stränder som
bevakas av livräddare
ökar från 6st (2016)
till 19st (2017)

livräddning

Livräddning som sport

Sporten livräddning är inte jättestor i Sverge men
desto större i länder som Tyskland och Australien. För
att sprida kunskapen och öka intresset för sporten i
Sverige tillsattes under 2017 en ny förbundskapten.
Förbundskaptensrollen är ett förtroendeuppdrag med
syftet att lägga grunden för tävlingsverksamheten
inom Svenska Livräddningssällskapet och livräddning
som sport i Sverige. Detta för att under kommande
år även kunna driva livräddning som sport framåt.
Förbundskaptenen samarbetar med och stöttar tränare/
coacher på regional och lokal nivå.
Livräddning som sport var i första hand avsedd för
att uppmuntra livräddare att utveckla, underhålla
och förbättra de grundläggande fysiska och mentala
färdigheter som behövs för att rädda liv i vattenmiljö.
Livräddningstävlingar består av en mängd olika
tävlingsgrenar för att vidareutveckla och demonstrera
livräddande färdigheter, lämplighet och motivation.
De internationella grenarna delas upp i tävlingar i hav
och i bassäng och det finns också en sjukvårdsdel som
kallas SERC, Simulated Emergency Respause Cometition. Förutom livboj och livräddningsdocka används
fenor, bogserlinor och torped. Havsgrenen innefattar
också bräda där de tävlande tar sig ut bland de höga
vågorna.
Här i norden finns även tävlingsgrenen Nordisk lagkapp som är en kombination av tävling i bassäng och

Svenska Livräddningssällskapet
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en sjukvårdsdel. Som namnet antyder tävlar man i lag
om tre livräddare. Material som används är livboj med
och utan lina, livräddningsdocka och räddningslina.

”

2017 var året då sport och tävling blev den stora snackisen som trädde fram i riksverksamheten. Sporten fick en
nystart, på EM blev det medalj och vi har fler utövare nu
än vi har haft på flera år.
Jonas Hagberg, Förbundskapten, Svenska Livräddningssällskapet

Tävlingar

Under 2017 har det varit flera tävlingar här i Sverige
bland annat ungdoms cup i Ulricehamn, Tylösandspokalen i Tylösand, Britta memorial i Jönköping, Gripen
Surf Life Saving Cup i Malmö, Svenska mästerskapen
i hav i Skanör, Nippers Camp och Tylösand Ocean
Cup i Tylösand och Höglandsbojen i Eksjö.
Bland de som tävlar i Sverige utses även några till att
få tävla i svenska landslaget. Svenska EM-truppen
2017 bestod av både seniorer och juniorer. I seniorlaget deltog Josefin Palm, Josefin Nilsson, Josefine
Johnsson, Erika Sällberg, Filip Christensson, Oskar
Ahlgren och Pontus Karlsson. Juniorlaget bestod av
Johanna von Sicard, Matilda von Sicard, Walda Jonsson och Linnea Kletvang.
Landslagstruppen deltog bland annat i EM i Belgien,
närmare bestämt i Brugge för poolgrenarna och i
Oostende i havsgrenarna. I laggrenen Line Throw tog
seniorherrarna Pontus Karlsson och Filip Christensson ett brons. Laget Junior dam var också mycket

nära medalj i samma gren men placerade sig slutligen
på en fjärde plats. Under tävlingarna slog flera av de
svenska deltagarna personliga rekord och presterade
bra.

Youth Camp

2016 genomfördes den första upplagan av Youth
Camp, som finansierades av Svenskt Friluftsliv.
Det var ett startskott för att barn och ungdomar ska
utveckla sin kunskap inom livräddning och vattensäkerhet. Campet genomfördes i samarbete med Norska
Livreddningssellskapet.
Under 2017 har arbetet med Youth Camp fortsatt
och denna gång genomfördes campet i Solbukta,
Fredrikstad i Norge. Ledarna som deltar är utbildade
simlärare eller poollivräddare och de fick under våren
en utbildning i materialet Juniorlivräddare samt kunskap om hur vi bedriver vår barn och ungdomsverksamhet. Allt detta för att de efter det genemsamma

stadgar

campet ska kunna genomföra liknande Camp med
barn och ungdomar från sin region.
Campet är ett sju dagars livräddningsläger med deltagare från Sverige och Norge. Barnen kommer från
ledarnas hemorter och samlades ihop under campet.
Under lägret får deltagarna bland annat lära sig första
hjälpen och hur man hanterar olika livräddningsredskap som livboj, hansa-lina och torped. De får också
testa på olika tävlingsgrenar inom sporten livräddning. På lägret deltog 28 ungdomar och 11 ledare.
Youth Camp är väldigt uppskattat av både ledare och
deltagare och projektet kommer att avslutas under
2018 men förhoppningen och målsättningen är att livräddningsläger kommer att bedrivas lokalt på många
håll i Sverige framöver.

mål

resultat

- utbilda livräddare och certifierade
livräddarutbildare

- utbilda 200 poolliväddare,
30 havslivräddare och 50
juniorlivräddare

- 179 poollivräddare
- 31 havslivräddare
-1 juniorlivräddare

- verka för att undervisning i
livräddning anordnas för skolungdom
och vuxna

- leverera 45 000 häften Barnens
Livräddningsskola (BLS).
20 000 unika besökare på
barnenslivraddningsskola.se

- 27 104 distribuerade häften.
6 344 unika besökare på
barnenslivräddningsskola.se

- verka för att allmänheten utbildas i
hjärt-lungräddning (HLR)

- utbilda ca 1 500 personer inom HLR

- över 2 000 personer utbildade
inom HLR

- anordna tävlingar i livräddning i
syfte att öka förmågan och viljan att
ingripa och försöka rädda drunknande
eller andra nödställda

- tillsätta en förbundskapten.
genomföra 4 tävlingar i Sverige

- förbundskapten tillsatt
- 8 tävlingar genomförda

Svenska Livräddningssällskapet
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säkerhet

Inom verksamhetsområdet säkerhet arbetar vi med att öka kunskapen om säkerhet i och vid vatten
vid friluftslivsaktiviteter och annan verksamhet i anslutning till vatten och isar. Det kan till exempel
vara att arbeta med kommuner för att de ska bli vattensäkra, utbilda kring säkerhet i badanläggningar,
samarbeta med olika aktörer inom säkerhet, sammanställa och publicera drunkningsstatistik och driva
projekt inom vattensäkerhetsområdet.
En Vattensäker Kommun

Sverige har fler än 96 000 insjöar en lång kuststräcka
och otaliga vattendrag. Fantastiska platser för fritid
och rekreation. Men det gäller att vi har kunskap och
arbetar förebyggande för att vi alla ska kunna vistas
tryggt och säkert i, vid och på vatten. Enligt lagen om
skydd mot olyckor har alla Sveriges kommuner ansvar för att försöka att förhindra vattenolyckor genom
förebyggande arbete.
För att kommunerna ska lyckas med detta arbete har
vi tagit fram konceptet En Vattensäker Kommun.Vi
hjälper kommunerna att öka vattensäkerheten genom
att ge råd om effektiva insatser. Som ett led i detta
arbete har vi tagit fram sex kriterier eller delmoment
som var för sig och tillsammans kommer att innebära
en ökad vattenkunskap och därmed en ökad vattensäkerhet.
Under 2017 har intresset hos kommunerna ökat och
även om inga kommuner har blivit certifierade 2017,
är det många som har påbörjat arbetet. Certifieringen
är giltig i fyra år och därefter måste de återigen gå
igenom en godkännade process. Totalt är sex kommuner certifierade vattensäkra kommuner.

Svenska Livräddningssällskapet
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Vattensäkerhetskonferens
Under 2017 arrangerades den andra vattensäkerhetskonferensen i Helsingborg av Svenska Livräddningssällskapet tillsammans med Räddningstjänsten Skåne
nordväst, Svenska Badbranschen samt Region Skåne
för att aktualisera frågorna kring arbetet med en nationell handlingsplan för att minska antalet omkomna
genom drunkning i Sverige.
Årets konferens blev en stor succé och ca 200 personer deltog under konferensens två dagar. Under
konferensen kunde deltagarna lyssna till föreläsningar
om Utveckling av framtida badanläggningar ur ett
säkerhetsperspektiv, Inträffade händelser och statistik,
Regelverket för vattensäkerhet, Teknisk övervakning
av stränder med Drönare, Exempel på förebyggande
arbete i Sverige, Bevakning av våra stränder samt
andra aktuella händelser. Konferensen avslutades med
en paneldebatt med deltagare från MSB, Svenska
Livräddningssällskapet och Helsingborgs stad.
Det finns ett stort intresse kring frågor gällande vattensäkerhet och konferensen kommer att genomföras
även under 2019.

Ett Säkert Bad

Att utbilda är en stor del av vår verksamhet och
utbildningen Ett Säkert Bad vänder sig till personer
som arbetar på ett bad, är ansvarig för en badanläggning, är säkerhetssamordnare i kommunen
eller liknande. Utbildningen Ett Säkert Bad är unik
i sitt slag och ger deltagarna goda kunskaper inom
säkerhetsarbete i badanläggningar.

Under 2017 har Issäkerhetsrådet fortsatt arbeta med
att främja issäkerhet och minska antalet olyckor
förknippade med is och antalet omkomna i samband med is-olyckor minskade från 20 (2016) till
11 (2017). Med hjälp av projektpengar från Svenskt
Friluftsliv har vi haft möjlighet att projektanställa två
personer på deltid för att kunna utveckla arbetet med
issäkerhetsrådet ännu mer.

Under 2017 planerades fyra utbildningstillfällen men
bara två blev genomförda.

En viktig del i arbetet med att sprida information
om säkerhet på is är rådets gemensamma hemsida
issäkerhet.se. Under 2017 har antalet besökare på
hemsidan minskat något till 18 517 unika besökare
mot 2016 års 19 680 unika besökare. Arbetet med att
skapa en mer attraktiv och informativ sida har påbörjats under 2017 och den kommer att lanseras under
2018.

”

Den förberedde överlever – Skaffa kunskap och testa din
förmåga, då ökar sannolikheten att kunna rädda dig själv
och andra.
Mikael Olausson Områdesansvarig Säkerhet, Svenska Livräddningssällskapet

issäkerhet
Även om vår högsäsong inträffar under sommarhalvåret finns det många viktiga frågor att driva under
vinterhalvåret. Badolyckorna och tillbuden är få under vintern, men då många istället fiskar, promenerar,
åker skridskor eller skoter på isen, har vi mycket att
göra och informera om.
Issäkerhetsrådet
Svenska Livräddningssällskapet är långt ifrån ensamma om att arbeta med dessa viktiga frågor. Genom att
kombinera vår breda kunskap om allmänheten, med
andra organisationers spetskompetens inom fiske,
skridsko- och skoteråkning kan vi uppnå ännu bättre
resultat när det kommer till issäkerhetsfrågor. Denna
slutsats ledde till att vi under 2012 återupptog arbetet
med det så kallade Issäkerhetsrådet.

Årets plurr

Issäkerhetsrådet är ett samarbete mellan Svenska Livräddningssällskapet, SNOFED, Friluftsfrämjandet,
Sjöräddningssällskapet, Sportfiskarna och
Skridskonätet.

Årets livboj

Bara två genomförda
utbildningar inom Ett
Säkert Bad

Svenska Livräddningssällskapet
Verksamhetsberättelse 2017

Andra sätt att nå ut med information är de pressmeddelanden som rådet och medlemmarna i rådet skickat
fortlöpande till media. Dessutom informerar deltagarna i Issäkerhetsrådet i sina egna kanaler under
säsongen.
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200 deltagare på
vattensäkerhetskonferensen

säkerhet

Drunkningsstatistik
Drunkningsstatistiken är ett av de viktigaste verktygen vi har för att kunna sätta en väl underbyggd
strategi för vårt arbete. Varje månad sammanställer vi
de drunkningar som sker i Sverige och kommunicerar
ut resultaten i våra kanaler och till media.
Statistiken bygger på data hämtad från flera olika
källor: mediers rapportering, rapporter från våra egna
lokala och regionala förbund, samt att uppgifterna
kontrolleras med Polis och Räddningstjänst. Statistiken stäms regelbundet av mot olika officiella källor,
exempelvis MSBs IDA-databas över räddningsinsatser, Socialstyrelsens dödsorsaksregister och Transportstyrelsens statistik över fritidsbåtsolyckor.
2017 var ett år som inleddes dystert med en rad
tragiska olyckor såväl på isen, som i den tidiga
vårvärmen i och med Kristi-himmelsfärdshelgen.
Månadsrapporterna indikerade att utvecklingen skulle
skena iväg och bekräfta tendenserna som de senaste
årens antal omkomna till följd av drunkning pekat på.
Under sommarmånaderna minskade dock antalet omkomna personer kraftigt, jämfört med föregående år.
Sista tredjedelen av året följer mönstret från tidigare
år med november som undantag med noll omkomna.
2017 summeras med 92 personer som mist livet till
följd av drunkning. Detta är det lägsta antalet omkomna sedan 2011, då 95 förolyckades, och tredje
lägsta antalet någonsin. 2010 är det år som uppvisat
lägst antal då endast 79 personer förolyckats i drunk-
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ning. 2017 års sammanställning pekar på att den befarade tendensen har brutits, antalet omkomna är under
100. 2012 var senast som antalet var under 100.
Samtliga olyckstyper har minskat, bortsett från kategorin övriga. Det är färre äldre män som går att finna
i sammanställningen jämfört med föregående år och
referensperioden 2000-2017. Endast fem barn under
19 år förolyckas. Mycket positivt är också att 2017 års
höga antal is-olyckor summerar under snittet för
referensperioden. Riktigt glädjande är att Jämtlands
län lever upp till visionen ”Noll Drunkningar” för
andra året i rad. Kronoberg, Blekinge och Norrbottens
län visar alla en förhöjd nivå jämfört med snittet för
referensperioden, medan Stockholm, Uppsala, Göteborg-Bohuslän, Halland och Värmlands län samtliga
visar på kraftiga förbättringar jämfört med referensperioden.
Att trenden brutits är viktigt, men kan inte tas för
given. Arbetet med att befästa antalet omkomna
personer under 100 på årsbasis är ett viktigt delmål i
strävan mot Svenska Livräddningssällskapets Nollvision, ”Ingen ska behöva drunkna till följd av okunskap”. Novembers månads ”nolla” är ett bevis för att
det är möjligt att ingen ska behöva förolyckas i vatten
till följd av okunskap.

flytvästar
Att öka flytvästanvändandet är en viktig del i arbetet
med att minska antalet drunkningsolyckor. Analyser
av drunkningsolyckor genomförda av Transportstyrelsen och Svenska Livräddningssällskapet visar att
sex av tio som omkommit genom drunkning i fritidsbåtsolyckor skulle kunna ha överlevt om de använt
flytväst. Ytterligare några hade överlevt om de hade
haft möjlighet att larma då de flöt i vattnet.

Vi uppmärksammade Wear it medialt genom pressmeddelanden, Facebook och Instagram. Över 10 000
personer tog del av vårt budskap på Facebook och
många delade egna bilder, där de hade flytvästen på
sig.

Internationella Flytvästdagen, Wear it, är den dag
då vi uppmärksammar användandet av flytväst extra
mycket. Wear it är en kampanj som flera länder deltar
i och här i Sverige går den under kampanjnamnet
Wear it Sweden. Vi och en lång rad organisationer och
myndigheter, informerade om den stora nyttan av att
använda flytväst på sjön under Wear it med budskapet
att den bästa flytvästen är den du har på dig.

stadgar

mål

resultat

– analysera drunkningsolyckor och
olyckstillbud i anslutning till vatten
och isar

- föra drunkningsstatistik varje
månad, samt analysera den

- publicerat drunkningsstatistik
varje månad samt
årssammanställning

– upplysa om risker, skapa insikt
om nödvändiga olycksförebyggande
möjligheter och informera om
lämpliga säkerhetsåtgärder i samband
med aktiviteter i anslutning till
vatten och isar såsom bad, simning,
sportfiske, båtfärder och isutflykter

- leverera 10 000 broschyrer om
Bad-, Båt-, och Isvett
-20 000 besökare på issäkerhet.se
- samverka med kommuner och
påverka till ökade säkerhetsåtgärder

- 5 473 broschyrer om Bad-, Båtoch Isvett levererade
- 18 517 besökare på issäkerhet.
se
-200 deltagare på
vattensäkerhetskonferensen

– medverka till att ändamålsenligt
säkerhetsmaterial tillverkas och
kommer till användning.

- samarbeta med 2 aktörer för
tillverkning och spridning av säkerhetsmaterial

- samarbete med Baltic
Lifejackets Sweden

– verka för trygga och säkra
badplatser och simanläggningar

- genomföra 4 utbildningar inom
Ett Säkert Bad

- 2 utbildningar genomförda

– verka för att strandbaden skyddas
mot miljöförstörande faktorer och
hos ansvariga myndigheter och
organisationer påtala behov av
åtgärder i miljövårdande syfte

- samverka med andra närliggande
aktörer för att kombinera vattensäkerhet och miljöförebyggande
arbete

-deltagit i styrgruppen för Blå
Flagg

Svenska Livräddningssällskapet
Verksamhetsberättelse 2017

SID 21

medlemmar

Att vara medlem i Svenska Livräddningssällskapet är för många av de som brinner för vattensäkerhet
och simning en självklarhet. Vi är en ideell organisation och våra medlemmar är en av grundpelarna
i vår verksamhet, det är medlemmarna som är med och bestämmer på årsmötet och på så sätt är de
också med och beslutar om hur organisationen ska arbeta för att nå visionen om ”Noll drunkningar”.
Även om medlemskapet är en självklarhet för några
är det många som väljer att inte fortsätta vara en aktiv
medlem. Aktiv medlem är en medlem som betalar sin
medlemsavgift. Under 2017 hade vi 7 137 medlemmar och det är en ökning med 693 medlemmar från
2016. Merparten av de som blir medlemmar idag går
någon av våra utbildningar eller deltar i barn och ungdomsverksamhet som simskola eller livräddarkollo.
Vi ser dock en farhåga i att många under 2017 valt
att inte betala sin medlemsavgift än och de kommer
under 2018 att bli utträdda som medlemmar om avgiften inte betalas. Detta innebär att om vi inte lyckas
behålla befintliga och värva betydligt fler nya medlemmar under 2018 än vi gjorde 2017 kommer antalet
medlemmar att minska drastiskt.
Varför ska man vara medlem hos Svenska Livräddningssällskapet? Om man vill att ingen ska drunkna
på grund av okunskap, då ska man bli medlem hos
oss. Om man vill att alla ska ha rätt till kunskap kring
säkerhet i, vid och på vatten, då ska man bli medlem
hos oss. Det kanske låter konstigt att man behöver
vara medlem i en ideell organisation för att detta ska
bli verklighet. Är inte detta en självklarhet?

Svenska Livräddningssällskapet
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När Svenska Livräddningssällskapet bildades 1898
omkom nära 1 100 personer per år genom drunkning
i Sverige. 2017 drunknade 92 personer som är ett
tecken på att vårt arbete gör skillnad. År 1899 genomfördes en undersökning för att klarlägga simkunnigheten bland Sveriges skolungdom. Undersökningen
visade att bara 12 % av dessa kunde simma. 1994
gör simningen entré i skolans läroplan och simkunnighetskravet blir en del av betygskriteriet i ämnet
idrott och hälsa 2007, 2011 revideras formuleringen.
Enligt skolverket beräknas drygt 95 % av elever som
avslutade årskurs 6 våren 2014 nå kunskapskravet att
kunna simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Ytterligare ett tecken på att vårt arbete gör nytta.
För att fortsätta med vårt arbete behöver vi värva fler
medlemmar som stöttar oss och under 2017 bildades
en medlemskommission som har till uppdrag att se
hur vi kan värva fler medlemmar. Vi har tyvärr inte
sett några stora förändringar utifrån detta arbete ännu
men arbetet pågår och vi hoppas att detta ska ge effekt
under 2018.

”

Var med och rädda liv – bli medlem
Majken Hansson, Kontorsansvarig/GS-assistent, Svenska Livräddningssällskapet

kommunikation & information

Svenska Livräddningssällskapet är en organisation och ett varumärke, som har väldigt högt förtroendekapital. I synnerhet när det kommer till mediala budskap. Vår drunkningsstatistik, som vi publicerar
varje månad, är ett av områdena som ligger till grund för vår trovärdighet. Vi blir också ofta tillfrågade när det kommer till andra frågor, simkunnighet, issäkerhet och HLR är tre bra exempel på detta.
Press och Media
Varje månad släpper vi pressmeddelanden i form av
drunkningsstatistik men även frågor som berör våra
verksamhetsområden som till exempel sommarsimskolorna. Vi blir ofta kontaktade av media kring
frågor gällande vattensäkerhet och simkunnighet och
under 2017 omnämdes vi 1 075 gånger i traditionell
media och 288 gånger i social media. En minskning
mot 2016 men det behöver inte vara negativt då en
stor del av omnämningarna rör drunkningsolyckor
och drunkningsolyckorna har minskat under 2017.
Hemsida
Hemsidan är ett väldigt viktigt verktyg, för att på ett
effektivt sätt kunna nå ut till alla människor som är
intresserade av våra frågor. Vi har under året tappat
ca 60 000 unika besökare på hemsidan 146 907 besökare 2017 mot 211 000 besökare 2016. Under 2017
har arbetet med att lansera en ny hemsida påbörjats
och den lanseras under första halvåret av 2018.
Sociala medier
På Facebook och Instagram delar vi med oss av nyheter som berör vår verksamhet. Vi sprider information om bland annat sommarsimskolor och issäkerhet. Under 2017 hade vi 32 492 personer som gillade
vår sida en blygsam ökning mot 2016 (32 301).
Instagram hade 252 följare 2017 mot 95 följare 2016.
Svenska Livräddningssällskapet
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Vår tidning
Vår medlemstidning, Simfrämjaren-Livräddaren,
skickas ut till våra medlemmar, simhallar, badhus och
till kommuner runt om i landet. Under 2017 kom vi ut
med fyra nummer i en upplaga om ca 5 000 exemplar.
Via tidningen har vi möjlighet att, förutom att ge fördjupad kunskap i olika ämnen, också skapa underlag
för diskussion och debatt.
Informationsturné
I informationsturnén engagerar vi våra regionförbund
och lokalföreningar att synas under sommarmånaderna i just sin region. Runt om i landet, på stränder, i
hamnar och andra vattennära miljöer syns vi med våra
tält. Vi informerar om bland annat bad-, båt-, is- och
solvett, flytvästar och simkunnighet. På en del platser
har de uppvisningar där de visar till exempel livräddning i vatten eller första hjälpen.
Sedan turnén startade har antalet regionförbund och
lokalföreningar som deltar fördubblats. Under 2017
deltog 16 regionförbund och lokalföreningar. Turnén
genomfördes på en eller flera platser i Bohuslän-Dal,
Jönköping, Gävleborg, Göteborg, Stockholm, Skåne,
Värmland, Skövde, Malmö, Falsterbonäset, Södra
Älvsborg, Gotland, Halland, Blekinge, Jämtland och
Örebro. Totalt har ca 90 000 personer besökt vår
turné.

webshop

Vår webshop är en central del i vår verksamhet, här hanteras våra kunskapsbevis/simmärken, utbildningsmaterial, informationsbroschyrer och andra hjälpverktyg för våra medlemmar och kunder. Våra
kunder är allt från den stora simhallen, till den lilla sommarsimskolan och privatpersoner.
Under 2017 har vi omarbetat stora delar av vårt informationsmaterial. Äldre foldrar och affischer har tagits
bort ur sortimentet och vi har tagit fram ett nytt informationskoncept med nytt innehåll och ett utseende
som matchar vår grafiska profil. Syftet med att göra
om materialet var förutom att skapa en igenkänningsfaktor även att göra informationen mer lättillgänglig
för alla och minska antalet foldrar och affischer.
Ett exempel på hur vi har arbetat med att göra informationen mer lättillgänglig är bland annat hur vi presenterar bad- båt- och isvett. I det nya matrialet har vi
tagit fram ett informationskort ”Vattensäkerhet” med
illustrationer och korta texter kring de olika ”vetten”.
Tidigare fanns bad-, båt- och isvett informationen enbart med text och på flera olika språk, vilket innebar
att kunderna fick beställa flera olika foldrar för att nå
en så stor målgrupp som möjligt.
Tidigare har allt informationsmaterial varit gratis men
i samband med att vi lanserade det nya materialet har
vi valt att ta ut en avgift för delar av materialet. En
del produkter är gratis för medlemmar och andra har
medlemmar reducerat pris på. En av våra målsättningar med att ta ut en avgift för materialet är att få
kunderna att tänka till lite kring hur mycket material
de beställer, för att vi tillsammans ska kunna göra en
insats för miljön.
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Det nya materialet har tagits emot positivt men om vi
når fler med det nya materialet än vad vi gjort tidigare
har vi inte kunnat utröna än, uppföljningen kommer
att ske under 2018.
Utöver vårt informationsmaterial hanterar webshopen
även våra kunskapsbevis och vårt utbildningsmaterial.
Under 2017 har vi tyvärr sett en minskning av antalet
sålda kunskapsbevis. Den största minskningen står
Sälarna för med 27% minskning mot 2016. Övriga
kunskapsbevis som har minskad försäljning är Droppen, Doppingen, Krabbor, Grodor och Livbojar som
alla minskat med mellan 11-13% mot 2016. Total
minskar försäljningen av kunskapsbevis med ca 10%
mot 2016.
Försäljningen av utbildningsmaterial visar dock på en
annan trend och där ökar försäljningen med ca 16%
mot 2016. Det betyder att fler personer blivit utbildade till bland annat simlärare och poollivräddare under
2017 än under 2016.

”

Min hjärtefråga är att inga barn ska drunkna. Om jag
genom mitt arbete med webshoppen och de produkter vi
erbjuder kan bidra till att simskolor, simhallar och utbildningar m.fl är rätt rustade för att nå detta mål så är jag
en bit på väg.
Kristin Barnett, Webshop/försäljning, Svenska Livräddningssällskapet

samarbeten & samverkan

För att lyckas nå vår vision behöver vi samarbeta med andra. Vi försöker samverka brett med
organisationer, myndigheter och företag som sympatiserar med vår sak. Alla våra samarbeten grundar
sig i en gemensam vision eller ett gemensamt mål men kan se väldigt olika ut.
trygg-Hansa
Under 2017 har vi med stöd av Trygg-Hansa satsat på sommarsimskolorna. Tillsammans sprider vi
information kring varför man ska gå i en sommarsimskola. Trygg Hansas bidrag gör också att vi kan
förse simlärarna och barnen med ett nyttigt och roligt
sommarkit.
Folkpool
Samarbetet med Folkpool har fokus på säkerhet kring
pooler och spabad. Vi har deltagit på två mässor
tillsammans och deltagit på eventdagar i Folkpoolsbutiker.
myndigheten för samhällsskydd & beredskap
Vårt samarbete med Myndigheten för Samhällsskydd
och Beredskap (MSB) bygger på vattensäkerhetssimskolan som Svenska Livräddningssällskapet
genomför varje år. Vi genomför dessa kurser på
fyraårsuppdrag från MSB och riktar insatserna till
de samhällsgrupper som särskilt behöver utbildning
inom den enskildes säkerhet.
Strålsäkerhetsmyndigheten
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) är en av flera större myndigheter som stöttar Svenska Livräddningssällskapet. I SSMs fall, handlar det till största del om att
integrera kunskap om solen och dess strålning i vår
verksamhet.
Svenska Livräddningssällskapet
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Transportstyrelsen/sjösäkerhetsrådet
Svenska Livräddningssällskapet är en aktiv del av
Sjösäkerhetsrådet och vi medverkar på de två till fyra
möten som hålls varje år. Vi driver gemensamma
säkerhetsfrågor, bl.a. frågor om hur vi ska kunna
minska alkoholanvändningen i samband med båtliv
och ökad flytvästanvändning. Vi har också ett nära
samarbete när det gäller uppföljning av de olyckor
som händer i samband med fritidsbåtar.
Svenska Badbranschen, SBB
Badbranschen befinner sig i ett generationsskifte.
Större delen av landets badhus har överstigit sin
tekniska livslängd på ungefär 40 år, vilket innebär ett
investeringsbehov på motsvarande 40 miljarder kronor under de kommande 10-15 åren. På senare år har
även intresset för att bygga privata pooler ökat. Detta
är en trend som förväntas fortsätta. Att vara med och
påverka och driva detta arbete är viktigt för Svenska
Livräddningssällskapet. Arbetet strävar efter att nå
visionen om 100% Simkunnighet och att det ska
byggas fler badanläggningar, ”Bad i Varje By!”, med
syfte att förebygga drunkning och främja folkhälsan.
Svenska Livräddningssällskapet är adjungerade till
styrelsen för Svenska Badbranschen (SBB) och sitter
med i sektors grupp Marknad.

”

Att utveckla, vårda och säkerställa innehållet i våra befintliga samarbeten har vi haft stort fokus på under året,
nästa steg och utmaning blir att hitta nya samarbeten
som möjliggör en fortsatt utveckling av vår verksamhet.
Stefan Friberg Svensson, Marknads- och kommunikationschef, Svenska Livräddningssällskapet

utmärkelser
Våra utmärkelser är vårt sätt att uppmärksamma insatser utöver det vanliga, eller bara rikta ett extra tack till de
eldssjälar som finns i vår organisation och verkat för vår sak under väldigt lång tid. Alla utmärkelser nedan har
delats ut under 2017.
Ivar Backlund

Anders Jacobsson
Göran Gustavsson
Jörgen Hallberg

förtjänstplakett brons

Haverdal
Halmstad
Helsingborg

förtjänstmedalj i guld

Bengt Andersson
Erik Queckfeldt
Johan Söderlund
Karin Brand
Marie Olander
Mikael Löfgren

Kalmar
Skanör
Norrtälje
Stockholm
Karlskrona
Stockholm

förtjänstmedalj i silver

Charlott Granlund
Stephanie Parke

Molkom
Upplands-Väsby

Anna Johansson
Angelica Beran
Anita Hidstedt
Erika Jabler
Eva Kull
Christina Jonsson
Fredrik Hasselblad
Henrik Kindberg
Jasmin Pasalic
Karin Rindeberg
Lisa Grinell
Patrik Svensson
Pontus Huber
Sara Karlborg
Sophia Arslan
Stephen Saarinen
Tanja Mäki-Runsas
Tina Heiker Hult
Åsa Swedblom

Deje
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Deje
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Halmstad
Göteborg
Halmstad
Halmstad
Örebro
Örebro
Göteborg
Halmstad

förtjänstplakett guld

Annika Morin Gustavsson
Camilla Ekmark
Camilla Wikland
Dick Jonzon
Jörgen Ohlsson
Kristin Barnett
Lena Höijer
Maria Borg
Pernilla Isaksson

Halmstad
Varberg
Torslanda
Eksjö
Mörbylånga
Stockholm
Stockholm
Karlskrona
Halmstad

förtjänstplakett silver

Josefin Palm
Jörgen Johansson
Lisa Nyqvist
Lotta Ingemansson
Per Fredriksson
Patrik Roth
Tomas Jacobsson
Åsa Johnsson
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Karlskrona
Stockholm
Stockholm
Färjestaden
Blekinge
Göteborg
Skövde
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mod och rådighet

Hans Brännström
Jörgen Dahlqvist

rådighet

Jonas Näslund
Marco Badaloff
Kevin Rönning
Viktor Arpgår
Emelie Walcott
Ina Turudic
Aaron Holm
Abdirahman Jirrabey
Ahmed Jirrabey
Philip Persson

Skellefteå
Skellefteå

Härnösand
Sollentuna
Sollentuna
Sollentuna
Sollentuna
Sollentuna
Trelleborg
Bureå
Bureå
Bureå
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förvaltningsberättelse
SVENSKA LIVRÄDDNINGSSÄLLSKAPET
ORGANISATIONSNUMMER: 802004-9683
Allmän om verksamheten

Svenska Livräddningssällskapet är en ideell förening vars
syfte är att:
•
•
•

främja allmän simkunnighet
verka för utbredd kunnighet i livräddning
propagera för ökad säkerhet vid friluftslivsaktivi
teter och annan verksamhet i anslutning till vatten
och isar (§1 i Svenska Livräddningssällskapet
stadgar)

Ända sedan 1898 har vi arbetat oförtrutet med att informera
om säkerhet i och kring vatten. Under alla dessa år har vi
förespråkat simkunnighet, livräddning och säkerhet som
naturliga delar av våra liv, för att fullt ut kunna njuta av
vad Sverige har att erbjuda. Vi riktar oss med vår vattensäkerhetskunskap till alla, men vi ägnar särskilt intresse åt
barnens säkerhet. Allt vårt arbete ska bidra till att minska
antalet drunkningsolyckor till noll. Genom vårt starka engagemang gör vi skillnad i människors liv - hela livet!
Vision och värdegrund
Vår värdegrund är, sedan den antogs för ett antal år sedan,
vår gemensamma plattform och består av värdeord som
beskriver hur vi ska agera och uppfattas. Värdeorden driver
oss framåt mot visionen och våra mål, gör oss synliga och
hjälper oss att fatta beslut i vardagen.
Vår vision är noll drunkningar och våra värdeord är humanitet, gemenskap, respekt och engagemang.
Med humanitet menar vi att vårt sätt att tänka och handla
präglas av förstående och medkänsla med andra människor.
Vi strävar emot att alla ska ingå i en positiv och levande
gemenskap som ger trygghet och glädje i vardagen. Vi
står för att det finns en öppenhet och tydlighet i vårt sätt
att kommunicera. Vi bemöter varje människa med respekt
för den unika person hon/han är. Vårt samspel med andra
människor präglas av värme och lyhördhet. Vi drivs av och
existerar tack vare vårt engagemang. Vi finns till för att ta
till vara på och utveckla det ideella engagemanget.
Mål och mission
Det övergripande målet för all vår verksamhet är att alla
ska få lära sig vattensäkerhet – och att ingen ska drunkna
på grund av okunskap. Tillsammans med målet och vår
mission ”alla ska ha rätt till vattensäkerhetskunskap” når
vi ut till våra målgrupper som är allmänheten, skola, kommun och politiker, partners och sponsorer samt medlemmar.
Verksamhetsuppföljning
Att nå ut medialt med våra budskap och all vår samlade
kunskap är ett viktigt arbeta för oss och det synliggör vår
Svenska Livräddningssällskapet
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viktigaste uppgift, nämligen den att rädda liv. Vi arbetar
konstant med stort fokus på att ”synas och höras”. Våra
viktigaste kanaler är vår hemsida, sociala medier och vår
egen tidning men också det dagliga mötet via våra regionförbund och lokala klubbar. Tack vare goda relationer och
vår höga trovärdighet blir vi frekvent kontaktade av press
och media, trots att det inte alltid är glädjande nyheter så
är dessa kanaler viktiga för att nå ut med våra mediala
budskap.
Under 2017 kunde vi konstatera att vår informationsturné med budskap om simkunnighet, livräddning och
säkerhet, nådde ett nytt rekord vad gäller antal besökare.
Totalt besöktes turnéerna av ca 90 000 personer, jämfört
med 80 000 år 2016. Mycket glädjande.
Den 21 maj var det åter dags för den Internationella flytvästdagen med uppmaningen att ”Ta på dig västen”.
Över 10 000 personer tog del av vår kampanj via sociala
medier som facebook och Instagram. Ett mycket bra och
viktigt resultat.
Den 21 juli genomfördes den årliga ”livräddardagen” för att visa på den viktiga funktion som en livräddare
har. En bevakad strand skapar trygghet och räddar liv när
olyckan är framme. Antalet bevakade stränder har ökat
ordentligt jämfört med 2016, då var sex stränder bevakade.
Sommaren 2017 ökade antalet till 19 stränder med bevakning av utbildade livräddare. Vilket vi kan se avspeglar sig
i antalet utbildade havslivräddare, 38 (2017) jämfört med
27 personer (2016) En fantastiskt bra och viktig utveckling
som vi kan se beror på att kommunerna tar vattensäkerhetsarbetet på allvar och att vi har lyckats i vår dialog och i vårt
stöd till kommunerna.
Som första land i norden implementerade vi på
försök livräddardrönare som komplement till ordinarie livräddningsmetoder, ett försök som väckte stor uppmärksamhet medialt. Projektet kommer att utökas under förutsättning att vi hittar fortsatt finansiering.
För att främja den allmänna simkunnigheten har
vi, på uppdrag av MSB, under året genomfört 516 (472)
kurser för barn och vuxna, totalt deltog 1 766 (1 405) barn
och 1 939 (1 969) vuxna. I årets sommarsimskolor var
deltagandet rekordlågt, bara 15 800 barn deltog (28 500
f.å.) Troligen har faktorer som det kalla vädret och vattnet
samt bristen på simlärare påverkat. Vi har under 2017 sett
att efterfrågan på så kallade offertutbildningar har fortsatt
att öka. Det behovet visar sig i det ökade antalet simlärarutbildningar som genomfördes 2017. Totalt utbildades 532
nya simlärare 2017, (450 f.å.). Antalet utbildade poollivräddare minskade under året, från 198 (2016) till 179 (2017).
Barnens Livräddningsskola, vårt viktigaste informationskanal målgruppen barn i grundskolan. Tyvärr ser
vi även detta år en nedgång på antalet häften som beställts

av skolan, under 2017 har endast 27 000 häften skickats
ut (jmf 2016, 41 500 häften och 2015, 60 000 häften)
Häftena delas ut gratis till alla elever i årskurs 1-3. Antalet
besökare på vår sajt barnenslivraddningsskola.se har varit
ovanligt lågt. Vi kan inte se någon enskild orsak till nedgången men det är något som måste ses över under 2018.
En vattensäker kommun – vår certifiering för
kommuner som vill utveckla och bättre på sitt övergripande vattensäkerhetsarbete. Intresset har ökat, efter många
års enträget jobb från vår sida, och fortsätter att öka. Det
koncept vi tagit fram bestående av sex kriterier ligger till
grund för en ökad kunskap om och hur kommunerna kan
jobba strategiskt med vattensäkerheten. Vi tror att intresset
kommer öka än mer under 2018.
Vi har propagerat för ökad säkerhet vid friluftslivsaktiviteter och annan verksamhet i anslutning till vatten
och isar, främst genom att publicera och analysera drunkningsstatistik varje månad. Vi har även varit aktiva i media
och press i samband med aktuella händelser och konferenser.

Våra verksamhetsintäkter minskade något under året till 20
779 tkr (21 172). Bidrag och ersättningar från myndigheter, organisationer och företag ökande med 1 % till 14 327
tkr (14 158) medan nettoomsättningen minskade med 9 %
till 5 864 tkr (6 441). Sammantaget motsvarar offentliga
bidrag och ersättningar 60 % (50) av totala verksamhetsintäkter medan försäljning av varor och tjänster uppgår till
28 % (30). Under året har vi mottagit gåvor till ett värde av
62 tkr (90).
Verksamhetskostnader
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Resultat och ställning
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Verksamhetsresultat
Verksamhetsresultatet 2017 uppgick till -2 204 tkr (-688
tkr för 2016) jämfört med ett budgeterat resultat om -440
tkr. Budgetavvikelsen förklaras dels av att planerade nya
samarbeten inte kunnat genomföras, dels lägre försäljning
av märken och av lägre antal genomförda utbildningar än
budgeterat. Detta motverkas till viss del av lägre verksamhetskostnader än bugeterat.
Verksamhetsintäkter
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0,3%%

0,0%
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Verksamhetskostnaderna ökade med 1 123 tkr jämfört med
föregående år till 22 983 tkr (21 860). Av dessa betalades
5 364 tkr (5 104) ut till våra regionförbund i form av olika
verksamhetsbidrag, en ökning med 5%. Förlagskostnaderna ökade med 210 tkr (6%) till 3 465 tkr (3 255) jämfört
med 2016. De ökade kostnaderna är i allt väsentligt hänförbara till de nya projekt som startat under året och som finansieras av Allmänna arvsfonden och Svenskt Friluftsliv.
Finansiellt resultat
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Resultat av finansiella investeringar
Enligt vår placeringspolicy utser styrelsen en särskild
investeringsgrupp att arbeta med dessa frågor utifrån
policyns föreskrifter. Investeringsgruppen rapporterar
regelbundet till styrelsen. 2017 uppgick resultatet från
finansiella investeringar till 1 278 tkr (203).

förvaltningsberättelse
Ekonomiskställning
Efter överföring av årets underskott om 926 tkr (-485) uppgår det redovisade totala egna kapitalet per bokslutsdagen
till 6 502 tkr (7 428). Om hänsyn tas till marknadsvärdet i
värdepappersportföljen uppgick det justerade egna kapitalet
per 2017-12-31 till 8 183 tkr (9 694).

Väsentliga händelser under räkneskapsåret
Organisationsöversyn och kompetensinventering
Den av styrelsen beslutade nya organiseringen av kansliet
verkställdes från och med 2017-01-01. På grund av begränsad ekonomi tillsattes inte alla funktioner av områdesansvariga vilket innebar att områdesansvaret för funktionerna
Säkerhet och Livräddning tills vidare leds av en och samma
person.
Under året har den nya organiseringen sakta men
säkert börjat genomsyra såväl arbetssätt som rutiner på
alla plan. Vi kan, när vi ser tillbaka på 2017, konstatera att
effektiviteten, synligheten och ansvaret för våra olika processer blivit mycket bättre. Vi har tydliga mål och en tydlig
verksamhetsplan för varje funktion som också följs upp på
funktionsnivå mot de övergripande målen. Vilket ger oss
god kontroll på verksamheten, trots det har vi ett sämre
ekonomiskt utfall för 2017 än tidigare år. Vi har haft stor
tillväxt i våra verksamheter vilket medfört ökade kostnader
och vi gör ett sämre resultat för 2017 trots goda långsiktiga
samarbeten, aktivare marknadsföring som gett en ökad
synlighet såväl i media som i våra egna kanaler. Det ekonomiska resultatet förklaras dels av att planerade nya samarbeten inte kunnat genomföras fullt ut, dels lägre försäljning
av märken och av lägre antal genomförda utbildningar än
budget.
Webshop
Vår webshop är en central del i vår verksamhet och under
2017 har vi omarbetet stora delar av vårt informationsmaterial. Nytt har tagits fram för att också passa in i den nya
organiseringen och för att matcha vår grafiska profil bättre.
En viktig del i arbetet har självklart varit att minska kostnader, det har vi uppnått genom att minska antalet broschyrer,
ersätta text och språk med bilder. Mängden gratismateriel har begränsats och en del produkter är bara gratis för
medlemmar. Sammantaget minskar dessa åtgärder våra
kostnader samtidigt som vi tar större hänsyn till vår miljö.
Det nya ordningen har tagits emot positivt av våra kunder,
uppföljning och eventuell utvärdering kommer att ske
under 2018.
Sommarsimskolor
I samarbete med och genom stöd från Trygg-Hansa har vi
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under ett antal år haft möjlighet att intensifiera och utöka
arbetet med att stötta sommarsimskolor. Sajten www.
sommarsimskola.se är fortsatt lika populär och viktig. För
att alla ska kunna hitta till sin sommarsimskola så har vi
fortsatt att satsa på att uppdatera den s.k. simskolekartan.
Trygg-Hansa är en viktig samarbetspartner för oss och att
vi gemensamt kan verka för att förebygga drunkningsolyckor bland barn ligger helt i linje med vår gemensamma
nollvision vad gäller barndrunkningar.
Vattensäkerhetskonferensen
För andra året i rad arrangerade vi, i samarbete med Räddningstjänsten Skåne Nordväst, Svenska Badbranschen och
Informationsbolaget, den riksomfattande vattensäkerhetskonferensen. Den blev en stor succé med ca 200 deltagare,
ett mycket lyckat arrangemang som visat att det finns ett
stort intresse kring frågor gällande vattensäkerhet och konferensen kommer att genomföras under 2019.
Information och kommunikation
Våra huvudsakliga kanaler för kommunikation är vår
hemsida, vår tidning samt Facebook och övriga sociala
medier. Hemsidan är en av de viktigaste kanalerna och här
publiceras aktuella pressmeddelanden, utbildningar och
övrig information som är av vikt för oss och för vår publik.
Antalet besökare och ”gillare” ökar stadigt och det betyder
mycket för oss. Sociala medier och i synnerhet Facebook,
är en mycket viktig kanal när det gäller informationsspridning och dialog. Utgångspunkten för vår Facebook-strategi
är att vara närvarande, proffsiga och att alltid försöka hålla
en tät dialog med de som interagerar med oss.

Bidrag och samarbeten
Svenskt Friluftsliv
Medlemskapet i Svenskt Friluftsliv ger oss mervärde i
många av våra övergripande frågor. Genom våra utbildningar i vattensäkerhet i vid och på vatten, skapar vi förutsättningar för ett tryggt och säkert friluftsliv samt kunskap
om allemansrätten. Under 2017 sökte vi och beviljades
medel för tre projekt. Det första är fortsättning på barn- och
ungdomsprojekt ”Youth Camp” och syftar till att utvidga
barn och ungdomars kunskaper inom livräddning och vattensäkerhet. Det andra projektet är Utomhuspedagogik i
sommarsimskolan och målsättningen är att uppdatera och
revidera Svenska Livräddningssällskapets utbildningsupplägg när det gäller sommarsimskolan. Projektets övergripande syftet är att arbeta för att sommarsimskolan lever
kvar som ett självklart alternativ när det gäller simundervisning. Det tredje projektet är Issäkerhetsrådet, syftet är att
främja issäkerhet och minska antalet olyckor förknippade

med is. En viktig del i arbetet med att sprida information
om säkerhet på is är rådets gemensamma hemsida issäkerhet.se.
MSB
Uppdraget från Myndigheten för Samhällsskydd och
Beredskap (MSB) inom ramen för den enskildes säkerhet,
så kallade vattensäkerhetssimskolor, är fortfarande lika
efterfrågade som vid starten 1996. Sedan dess har efterfrågan ökat och vi har fått gehör på den efterfrågan då vi
sedan 2015 har fått höjt anslag och kan därför erbjuda fler
personer att delta i vattensäkerhetssimskolorna. Ett mycket
viktigt olycksförebyggande arbete som bedrivs av våra
regionförbund över hela Sverige.
Strålsäkerhetsmyndigheten
Det mer än tioåriga samarbetet syftar till att öka kunskapen
om UV-strålningens risker och möjligheter att undvika
dessa. Målet att implementera och integrera denna kunskap i våra simskolor och utbildningar. Vi ser det som ett
mycket viktigt förebyggande arbete för att minska antalet
barn som kan riskera att drabbas av hudcancer. Samarbetet
är en del i SSMs miljömålsarbete med säker strålmiljö, där
delmål två säger att antalet fall av hudcancer orsakade av
UV-strålning inte ska vara fler år 2020 än år 2000.
Trygg-Hansa
Vårt samarbete som återupptogs 2012 har bidragit till
en positiv utveckling av vår verksamhet och främst våra
sommarsimskolor. Vi har under åren fram till idag på ett
mycket positivit sätt sett hur samarbetet har möjliggjort en
mycket viktigt utveckling av stödet till sommarsimskolorna. Trygg-Hansa som barnens försärkringsbolag är en trygg
och trovärdig samarbetspartner för oss, vi kompletterar och
stärker varandras budskap och varumärken.

Förvaltning
Hållbarhetsupplysningar
I organisationen arbetar vi kontinuerligt med miljöfrågor ur
olika perspektiv såsom resepolicy, information via digitala nyhetsbrev och minska utskrifter genom att använda
vårat intranät. Som ideell organisation är det viktigt med
anställningstryggheten varför vi är anslutna till kollektivavtal Ideella och ideburna/arbetsgivaralliansen/Unionen.
Vi menar att göra svåra frågor som rör arbetsplatsen till
vardagliga och naturliga är viktigt därför genomför vi s.k.
samverkansmöten månadsvis, där behandlas enligt en
stående agenda frågor som arbetsmiljö, jämställdhet- och
mångfaldsfrågor, personalfrågor i stort (anställningar,
kompetensutveckling m.m.). Fördelningen av arbetsuppSvenska Livräddningssällskapet
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gifter mellan ideella och tjänstemän kan lättast beskrivas
som följer, våra ideella resurser utför i större utsträckning
tidsbegränsade uppdrag/insatser och tjänstemännen utför
löpande operativa och strategiska arbetsuppgifter.
Styrning, ledning och personal
Styrelsen består av nio ordinarie ledamöter. I samband
med årsmötet fick Camilla Wikland, Göteborg, fortsatt
förtroende som ordförande för riksorganisationen. Fyra
ledamöter omvaldes för en ny mandatperiod om två år.
Under 2017 har styrelsen haft ett konstituerande möte och
sju ordinarie möten. Till styrelsens hjälp finns tre råd för
att bistå i sakfrågor inom områdena Simkunnighet, Livräddning och Säkerhet. Svenska Livräddningssällskapets
verksamhet leddes under året av Generalsekreterare Karin
Brand, stationerad på rikskansliet i Stockholm. Under året
inrättades nya funktioner i enlighet med beslutad organisering (se skiss nedan), vilket innebar att kansliet under året
haft nio heltidsanställda. Utöver detta har två personer varit
projektanställda 100 % och en person arvoderad i rollen
som förbundskapten.

Framtida utveckling
Under året har den nya organiseringen sakta men säkert
börjat genomsyra såväl arbetssätt som rutiner på alla plan.
För perioden 2017-2019 beviljades vi projektmedel från
Allmänna arvsfonden för att driva ett vattensäkerhetsprojekt som vänder sig till nyanlända och deras familjer. Utöver det så har vi startat igång två projekt som vi ser som
oerhört viktiga för vårt övergripande långsiktiga förebyggandearbete, dessa är för drift och utveckling av issäkerhetsrådet och för projektet utomhuspedagogik i simskolor.
Vi ser med stor tillförsikt inför de kommande
åren och tror att den kraft som den nya organiseringen har
medfört kan vända och att vi gör kommande år förbättrar
det ekonomiska resultatet. Vi ser med glädje fram emot att
utvecklas tillsammans med nya och befintliga samarbetspartners, medlemmar och andra intressenter.

RESULTATRÄKNING
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Resultaträkning
Belopp i kkr

Not

2017-01-012017-12-31

2016-01-012016-12-31

297
62
14 327
5 864
229
20 779

321
90
14 158
6 441
162
21 172

-3 465
-5 381
-5 382
-8 755
-22 983

-3 255
-5 118
-5 954
-7 533
-21 860

-2 204

-688

1 282
-4
1 278

210
-7
203

Resultat efter finansiella poster

-926

-485

Årets Resultat

-926

-485

Verksamhetsintäkter
Medlemsavgifter
Gåvor
Bidrag
Nettoomsättning
Övriga intäkter

3
3
4

Summa verksamhetsintäkter

Verksamhetskostnader

Förlagskostnader
Lämnade bidrag
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa verksamhetskostnader

5
6
7,15
8

Verksamhetsresultat

Resultat från finansiella investeringar

Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat från finansiella investeringar
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BALANSRÄKNING
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Balansräkning
Belopp i kkr

Not

2017-12-31

2016-12-31

10

-

-

11

3 891
3 891

4 460
4 460

3 891

4 460

842

956
601
102
514
1 217

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Märken och trycksaker
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

12

1 428
247
682
2 357

Kortfristiga placeringar

13

113

113

Kassa och bank

2 254

4 031

Summa omsättningstillgångar

5 566

6 317

SUMMA TILLGÅNGAR

9 457

10 777
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BALANSRÄKNING
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Balansräkning
Belopp i kkr

Not

2017-12-31

2016-12-31

Ändamålsbestämda medel
Balanserat kapital

317
6 185

328
7 100

Summa eget kapital

6 502

7 428

341
875
497
1 242
2 955

362
1 488
336
1 163
3 349

9 457

10 777

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

14

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Förändring av eget kapital
B Mårtens Ständiga ledasons fond möters fond
Ingående balans
Ändamålsbestämt av
givaren
Ändamålsbestämt av
styrelsen
Ändamålsbestämt av
årsstämman
Utnyttjande
Årest resultat
Utgående balans

270

32

-9
261
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C Thorells
fond

Balanse- Totalt eget
rat kapital kapital

26

7.100

7.428

-2

11
- 926
6.185

- 926
6.502

24
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen upprättas med tillämpning av årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 (K3) och FRII:s
Styrande riktlinjer för årsredovisning. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare
räkenskapsår.
Resultaträkningen
Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som Svenska Livräddningssällskapet erhållit eller kommer
att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till
verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas. Nedan beskrivs, för respektive
intäktspost, när intäktsredovisning sker.
Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i Svenska Livräddningssällskapet.
Medlemsavgifter redovisas vid inbetalning från medlemmen och intäktsredovisas över den tidsperiod
som avses
Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken Svenska Livräddningssällskapet tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett
värde utan att ge tillbaka motsvarande värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag. Om tillgången
eller tjänsten erhålls därför att organisationen uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om
organisationen har en skyldighet att återbetala till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett
erhållet bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva.
Gåvor
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls. En gåva som intäktsförts redovisas
antingen som en tillgång eller en kostnad beroende på om gåvan förbrukas direkt eller inte. Gåvor som
Svenska Livräddningssällskapet avser att stadigvarande bruka i verksamheten redovisas som
anläggningstillgångar. Övriga gåvor redovisas som omsättningstillgångar. Gåvor värderas som
huvudregel till verkligt värde. I de fall Svenska Livräddningssällskapet lämnat en ersättning för att
erhålla gåvan minskas gåvans värde med ersättningen.
Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas
som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls. Bidrag som erhållits för att täcka vissa
kostnader (t.ex. för administration) redovisas samma räkenskapsår som den kostnad bidraget är
avsett att täcka. Bidrag som hänför sig till en anläggningstillgång minskar anskaffningsvärdet. Erhållna
bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som Svenska Livräddningssällskapet fått eller
kommer att få.
Nettoomsättning
Intäkt vid försäljning av varor redovisas normalt vid försäljningstillfället. Prenumerationer redovisas
som intäkt linjärt över prenumerationstiden.
Verksamhetskostnader
Svenska Livräddningssällskapet redovisar liksom tidigare räkenskapsår verksamhetskostnaderna
enligt kostnadsslagsindelad uppställning.
Leasing
Alla Svenska Livräddningssällskapet leasingavtal redovisas som operationella, d.v.s. leasingavgiften
(inkl. första förhöjd hyra) redovisas linjärt över leasingperioden.
Ersättningar till anställda
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med
att de anställda utför tjänster. När alla pensionsförpliktelser klassificerats som avgiftsbestämda
redovisas en kostnad det år pensionen tjänas in.
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Balansräkningen
Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan.
Materiella och immateriella anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med
avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Aktivering av en anläggningstillgång sker vid
anskaffning till högre belopp än 0,5 prisbasbelopp. Bidrag som hänför sig till en anskaffning av en
anläggningstillgång har minskat anskaffningsvärdet. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade
nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:
Inventarier 5 år
Finansiella tillgångar
Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella tillgångar till anskaffningsvärde med tillägg för direkta
transaktionsutgifter. Kundfordringar värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta. Fordran
på medlemsavgifter tas inte upp som fordran om det inte finns en legal fordran på medlemmen. Efter
första redovisningstillfället värderas långfristiga finansiella tillgångar som inte är räntebärande till
anskaffnings-värde med avdrag för eventuella nedskrivningar. Långfristiga räntebärande tillgångar,
exempelvis obligationer, värderas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av
effektivräntemetoden med avdrag för eventuell nedskrivning.
Alla tillgångar som innehas för riskspridning anses ingå i en värdepappersportfölj och betraktas
därmed som en post vid värdering enligt lägsta värdets princip respektive vid nedskrivningsprövning.
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.
Lager
Lagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och
nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Lagret består i huvudsak av märken och trycksaker samt
simkläder.
Ändamålsbestämda medel
I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade gåvor och andra
ändamålsbestämda medel (se även eget-kapital rapporten).
Skuld för erhållna ej nyttjade bidrag
I de fall Svenska Livräddningssällskapet erhållit bidrag men ännu inte uppfyllt villkoren redovisas som
skuld.
Skuld för beslutade ej utbetalade bidrag
I de fall Svenska Livräddningssällskapet fattat beslut om utbetalning av forskningsbidrag/ anslag/ stöd
och meddelat mottagaren men inte verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som en kortfristig
skuld.
Avsättningar
En avsättning redovisas när Svenska Livräddningssällskapet har ett legalt eller informellt åtagande
som en följd av inträffade händelser och där organisationen förväntar sig att en utbetalning kommer att
krävas för att reglera åtaganden samt att en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
Avsättningar värderas till den bästa uppskattningen av det belopp som kommer att behöva erläggas.
Eventualförpliktelser
Svenska Livräddningssällskapet lämnar upplysning om en eventualförpliktelse när Svenska
Livräddningssällskapet har en möjlig förpliktelse som till följd av inträffade händelser och vars
förekomst endast kommer att bekräftas av en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger
inom Svenska Livräddningssällskapets kontroll, inträffar eller uteblir, eller om Svenska
Livräddningssällskapet har en befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte
redovisas som skuld eller avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer
att krävas för att reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig
tillförlitlighet.
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NOTER
Svenska Livräddningssällskapet, SLS
802004-9683

Not 2 Uppskattningar och bedömningar
Svenska Livräddningssällskapet gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. De
uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer,
definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet.

Not 3 Insamlade medel

2017
61
1
62
962
970
1 932
3 225
450
7 000
1 533
187
12 395
14 327
62
1 932
1 994

Gåvor som redovisats i resultaträkningen
Insamlade medel
Allmänheten
Företag
Andra organisationer
Övriga
Summa gåvor i resultaträkningen
Bidrag som redovisas som intäkt
Insamlade medel
Stiftelser
Företag
Övriga
Summa insamlade medel
Offentliga bidrag
Svenskt Friluftsliv
Strålsäkerhetsmyndigheten
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap
Allmänna arvsfonden
Övriga svenska mydnigheter
Summa offentliga bidrag
Summa Bidrag
Totala insamlade medel består av följande:
Gåvor som redovisats i resultaträkningen
Gåvor som inte redovisats i resultaträkningen
Bidrag som redovisats som intäkt
Summa insamlade medel

Not 4 Nettoomsättning
Märken
Utbildningsmaterial
Förlagsartiklar och trycksaker
Kurs- och anmälningsavgifter

Not 5 Förlagskostnader och märken
Varukostnader märken
Förlagsartiklar och trycksaker
Utbildningsmaterial
Tryckkostnader Livräddaren
Inköp profileringsvaror
Övriga förlagskostnader
Lagerförändring
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2016
85
5
90

-

-

2 163
1 389
3 552
2 440
1 030
7 000
136
10 606
14 158
90

-

-

-

3 552
3 642

-

2017
3 276
1 266
313
1 009

2016
3 652
1 085
312
1 392

5 864

6 441

2017
534
401
1 573
215
584
44
114

2016
688
1 316
698
196
216
117
24

3 465

3 255

NOTER
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Not 6 Lämnade bidrag och projektkostnader
Självskydd vuxna
Verksamhetsbidrag till länsförbunden
Bidrag till Livräddarskolan
Övriga lämnade bidrag
Lämnade stipendier

2017
5 135
39
75
115
17

2016
4 711
187
68
138
14

5 381

5 118

Utdelat livräddarstipendium vardera 3.000 kronor:
Johanna von Sicard och Rasmus Banck
Utdelat Claes Thorells simlärarstipendium om 2.000 kronor:
Sophie Werkö
Ur Britta Mårtenssons fond har under året tillfallit vardera
3.000 kronor till vinnande dam- respektive herrlag i Svenska
Mästerskapen i nordisk lagkapp.
Utdelat bidrag ur Britta Mårtenssons fond till Tynningö IF simskola om 3.000 kronor

Not 7 Övriga externa kostnader

2017
1 351
469
58
391
237
813
2 063

2016
1 018
771
113
437
680
765
2 170

5 382

5 954

2017
3
8

2016
2
8

11

10

Styrelse
Generalsekreterare
Övriga anställda

2017
613
4 788

2016
2
605
3 987

Summa
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)

5 401
2 273
497

4 594
1 964
429

Resekostnader ej anställda
Konferenser/Träffar
Utveckling BLS/ interaktivt
Bokföringskostnader och systemlicenser
Konsultarvoden
Lokalkostnader
Övriga externa kostnader

Not 8 Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda
Män
Kvinnor
Totalt
Styrelsen består av 9 personer varav 4 (4) är kvinnor.

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Av organisationens pensionskostnader avser 107.591 (fg år 117.673) organisationens ledning [1 (1)
person]. Pensionspremier för samtliga anställda följer ITP-planen. Styrelseledamöterna har ej erhållit
lön eller arvode från Svenska Livräddningssällskapet dock har, i mindre omfattning, ersättning för
förlorad arbetsinkomst betalats ut under föregående år. Under året har personer från de 24 länsförbunden arbetat ideellt för organisationen. Värdet av dessa ideella insatser har inte redovisats i
resultaträkningen.
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Not 9 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är
anläggningstillgångar
Utdelning värdepapper
Resultat från försäljning av aktier
Summa

2017
204
1 078
1 282

2016
156
54
210

2017

2016

617
617

617
617

-617

-617

-617

-617

-

-

2017
4 460
968
-1 537
3 891
5 536

2016
4 460
4 460
6 732

2017
88
594

2016
77
437

682

514

Redovisat
värde

Marknadsvärde

113

113

113

113

2017
738
232
59
12
201
1 242

2016
614
193
113
8
235
1 163

Not 10 Inventarier
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

Not 11 Andra långfristiga värdepappersinnehav
Anskaffningsvärde
Förvärv
Försäljningar
Utgående anskaffningsvärde
Marknadsvärde per 2017-12-31

Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetalda hyror
Övriga poster

Not 13 Kortfristiga placeringar

Räntebärande värdepapper

Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter på semesterlön
Reserverade revisionskostnader
Ej utbetalda medlemsavgifter
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
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Not 15 Leasing
Inom ett år
1-5 år
Senare än 5 år

2017

2016

772
1 250
-

818
1 989
-

2 022

2 807

Svenska Livräddningssällskapet leasar kontorslokaler, avtal om lokalhyror sträcker sig till 2018-06-30
(uppsagt) resp. 2020-09-30. Kostnaden för leasingavgifter under räkenskapsåret uppgår till 728 tkr
(701).

Not 16 Ställda säkerheter
Ställd säkerhet avseende checkräkningskredit

Not 17 Eventualförpliktelser och eventualtillgångar

Not 18 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets utgång.
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2017
300

2016
300

2017
Inga

2016
Inga

underskrifter
NOTER
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REVISIONSBERÄTTELSE
NOTER
Revisionsberättelse

Till årsmötet i Svenska Livräddningssällskapet, org.nr 802004-9683
Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Svenska
Livräddningssällskapet för år 2017. Föreningens årsredovisning ingår på sidorna 27-41 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens
finansiella ställning per den 31 december 2017 och av dess
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
övriga delar.
Vi tillstyrker därför att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i
avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt Den
förtroendevalda revisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt
god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Annan information än årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för den andra informationen. Den andra informationen består av Verksamhetsberättelsen 2017 (men innefattar inte årsredovisningen och vår
revisionsberättelse avseende denna).
Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med
bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen
är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras
ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat
under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt
verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts
avseende denna information, drar slutsatsen att den andra
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi
skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i
det avseendet.
Styrelsens och generalsekreterarens ansvar
Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en
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rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och
generalsekreteraren ansvarar även för den interna kontroll
som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar
styrelsen och generalsekreteraren för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser,
när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas
dock inte om styrelsen och generalsekreteraren avser att
likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte
har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.
Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt International Standards
on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål
är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
på fel. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och
god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan
uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar
med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning
under hela revisionen. Dessutom:
• Identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till
följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan
innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande
av intern kontroll.
• skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens
interna kontroll som har betydelse för min revision för
att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med
hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala
mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper

som används och rimligheten i styrelsens och generalsekreterarens uppskattningar i redovisningen och
tillhörande upplysningar.
• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och
generalsekreteraren använder antagandet om fortsatt
drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar
också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens
förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste
jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på
upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som
inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen.
Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra
att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.
• utvärderar jag den övergripande presentationen,
strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de
underliggande transaktionerna och händelserna på ett
sätt som ger en rättvisande bild.
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för
den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande
brister i den interna kontrollen som jag identifierat.
Den förtroendevalda revisorns ansvar
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå
en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen
har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om
årsredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens
resultat och ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört
en revision av styrelsens förvaltning för Svenska Livräddningssällskapet för år 2017.
Vi tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorernas ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad
revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt
dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.
Revisorernas ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och
därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna
bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
föreningen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men
ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller
försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
föreningen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed
i Sverige använder den auktoriserade revisorn professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning
under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen
grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på
den auktoriserade revisorns professionella bedömning och
övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk
och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen
på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation.
Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag,
vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta
för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Stockholm den 23 april 2018

Erik Albenius
Auktoriserad revisor

Bo S Carlsson
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