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Om oss

Svenska Livräddningssällskapet som ideell
organisation grundades 1898 och har sedan
dess varit en medlemsdriven organisation.
Idag har vi drygt 6 216 aktiva medlemmar,
och ca 11 614 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.

= Regionförbund
= Lokalförening
= Bevakad strand
= Centralt kansli

Norrbotten

Svenska Livräddningssällskapet består av
24 regionförbund och 11 lokalföreningar
spridda över landet samt ett rikskansli.
Av de 24 regionförbunden är fem 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. 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.

Västerbotten

Jämtland
Åsarna
Västernorrland

Gävleborg

Regionförbunden är de som på årsmötet
bestämmer vilka som ska sitta i
riksorganisationens styrelse. Medlemmar
har under året 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 under årsmötet. Varje år är det
omval av ordförande, samt hälften av
ledamöterna. Det är styrelsen som tillsätter
generalsekreteraren. Riksorganisationens
kansli har till uppgift att svara för
Svenska Livräddningssällskapets löpande
verksamhet.
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Värdegrund
Vår värdegrund är 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.
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Humanitet: Vårt sätt att tänka och handla präglas av
förstående av och medkänsla med andra människor. Vi
står för människovänlighet och välvilja.

Revisionsberättelse
Revisionsberättelse		

Respekt: Vi bemöter varje människa med respekt för
den unika person hon/han är. Vårt samspel med andra
människor präglas av värme och lyhördhet.

Gemenskap: 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 bemöta och kommunicera.

s.42

Engagemang: Vi drivs av och existerar tack vare vårt
engagemang. Vi finns till för att tillvarata och utveckla
det ideella engagemanget.
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Några ord från ordförande

Ett händelserikt år för Svenska Livräddningssällskapet
strukturera vår organisation och våra processer.
Hennes ordinarie arbete krävde en allt för stor del
av hennes tid och hon räckte inte till för Svenska
Livräddningssällskapet på den nivå hon hade föresatt
sig. I augusti beslutades att Anders Jacobsson i
fortsättningen skulle upprätthålla ordförandeposten.
Camillas kunskap och engagemang kommer även
framöver att vara välkommet.

Under 2018 drunknade fler personer än tidigare år.
Svenska Livräddningssällskapet och övriga samhället
behöver ta krafttag för att få ner drunkningstalen.
Arbetet att uppnå vår vision, NOLL drunkningar,
måste vägleda oss i planering och i genomförande av
verksamheter åren som kommer.
Svenska Livräddningssällskapet har under året
som gått visat en inneboende styrka. Problem och
meningsskiljaktigheter har uppdagats. Diskussionens
vågor har gått höga och det har tagit tid och energi
från många men vi har i en demokratisk process landat
i en framåtriktad, gemensam syn på hur vi skall arbeta
vidare. Ett konstruktivt höstmöte med extra årsmöte
lade grunden för det fortsatta arbetet med att föra
Svenska Livräddningssällskapet in i framtiden.

Avslutningsvis:
Tack alla ideella, ni utgör ryggraden i Svenska
Livräddningssällskapet och ert arbete betyder så
mycket för så många. Tack ni på våra kanslier, ert
arbete stöder alla oss ideella och sist men inte minst,
vill vi från hela Svenska Livräddningssällskapet rikta
ett varmt tack till alla bidragsgivare och sponsorer.
Utan era bidrag och er hjälp hade inte SLS kunnat
verka på det sätt vi gör idag. Vi är övertygade om att
ni och därmed vi gör skillnad!!

Året har inneburit ett delat ordförandeskap. I åtta
månader var Camilla Wikland ordförande och
påbörjade ett engagerat arbete att modernisera och

Styrelsen

Camilla Wikland och Anders Jacobsson

Camilla Wikland,
Ledamot (tidigare ordförande)
- Advokat och ordförande i
riksorganisationens styrelse.
Tidigare ordförande i Göteborgs
regionförbund.

Gitt Johansson, 1:a vice ordförande
- Jag arbetar som kommunikationsstrateg
och rådgivare. Under ett tiotal år på 70- och
80-talet var jag aktiv simmare inom Svenska
Livräddningssällskapet.

Jörgen Hallberg, 2:a vice ordförande
- F.d. Brandchef i Helsingborg. Varit verksam
inom räddningstjänsten på olika befattningar i
30 år samt tidigare Statens räddningsverk i 15
år. Medlem i Säkerhetsrådet.

Annette Nääs, ledamot
Från Skålan/Jämtland. Jobbar till vardags som
Badmästare i Svenstavik, Bergs Kommun. Har
jobbat som simlärare sedan 1985 och är simläraresamt poollivräddarutbildare.

Kurt Näslund, ledamot
Representant i säkerhetsrådet. Arbetat på
räddningstjänsten, utbildad i räddningsinsatser
till sjöss, har dykcertifikat och håller på med
utbildning i vatten liv och isvak.

Kennie Thörn, ledamot
Pensionerad. Tidigare inom kommunal räddningstjänst, Statens Räddningsverk samt Vattenfall. Lett
och utvecklat verksamheterna och de senaste åren
att digitalisera främst administrationen av utbildningsverksamheten.

Annika Svensson, ledamot
Hälsokonsulent Friskvården i Värmland. Varit
aktiv inom Värmlands regionförbund som
simlärarutbildare samt Hjärtlungräddningsutbildare sedan 1987. Är ledamot
och utbildningsansvarig i Värmlands
regionförbund.
Svenska Livräddningssällskapet
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Anders Jacobsson,
t.f ordförande
- Narkosläkare och engagerad i
Svenska Livräddningssällskapet
sedan cirka 10 år. Är medicinskt
sakkunnig i organisationen.

Martin Fehne, ledamot
Högstadielärare i NO i Eskilstuna. Aktiv
Livräddare sedan 1998 och instruktör på
Livräddarskolan Tylösand sedan 2005.
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2018 i korthet

JANUARI
Vi publicerar drunkningsstatistiken för
2017, 92 personer omkom genom
drunkning
Vi deltar på Simkonferensen i Lund
-WADC

APRIL
Vi fortbildar simlärare inom projketet
"simkinnighet för nyanlända barn och
familjer"

FEBRUARI
Projektet "simkunnighet för nyanlända
barn och familjer" presenteras för
integrationssamordnare och simhallschefer
runt om i landet

MARS
Vi deltar på Badmästarkonferensen i
Göteborg
Vi genomför vårt årliga rådslag
Vi deltar på ILSE möte i Belgrad

MAJ

JUNI

Vi är delaktiga i internationella flytvästdagen, Wear it

18 personer omkommer i
drukningsolyckor

Vi föreläste på Svenska Badmästareförbundets simlärarkonferens i Eriksdalsbadet

Vi utser Falu kommun till En
Vattensäker Kommun

Riksorganisationens årsmöte genomförs
i Stockholm
Utbildning för Nazars badvärdar i Alanya
i Turkiet

JULI

AUGUSTI

35 personer omkommer i
drukningsolyckor

Vi genomför simborgaraktiviteter och
deltar i Pride-paraden

På livräddardagen 20 juli
uppmärksammades de bevakade stränderna

18 personer omkommer i
drukningsolyckor

Vi utser Karlstad kommun till En
Vattensäker Kommun

OKTOBER
Årets höstkonferens går av stapeln,
representanter från regionförbund och
lokalföreningar deltar
Utbildarkonferens för samtliga utbildare
i SLS

SM i havslivräddning går av stapeln

NOVEMBER
Simlärarutbildarutbildning i Karlstad
Vi föreläser om vår simskoleverksamhet
för Barnsäkerhetsrådet

SEPTEMBER
Vi deltar på Nordiska mötet i Finland
Vi utser Helsingborg Stad till En Vattensäker Kommun

DECEMBER
2019-års simborgarmärke
lanseras och vi börjar sälja
det i vår webshop

Träff med ansvariga i regionförbunden för
vattensäkerhetssimskolorna
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Verksamhet i 120 år

Räddat liv i 120 år
av betygskriterierna i ämnet idrott och hälsa, tack vare
Svenska Livräddningssällskapet. 2014 gör skolverket
en undersökning och konstaterar att ca 95 % av
eleverna i årskurs 6 är simkunniga. Vi är på väg åt rätt
håll men det finns fortfarande mycket arbete kvar att
göra.

Svenska Lifräddningssällskapet, SLRS, bildades den
28 november 1898 på Stockholms slott. Anledningen
till SLRS bildande var det stora antal människor som
omkom genom drunkning i Sverige under slutet av
1800-talet, nära 1100 personer per år. Av de drunknade
var 87 % män och 13 % kvinnor. Nära 250 av de som
förolyckades var barn under tio år. Antalet omkomna
per 100 000 var vid slutet av 1800-talet 22 personer. Nu,
hundra tjugo år senare är denna siffra nere i 1,4 personer
per 100 000 invånare.

Vi har en lång och gedigen historia bakom oss, och
våra förmanande ord och pekpinnar har genom åren
räddat många människor från att mista livet genom
drunkning. Idag är säkerhet och kunskap fortfarande
våra starkaste verktyg för att nå vår vision; noll
drunknade, men vårt förhållningssätt till hur vi ska
lyckas har förändrats.

År 1899 genomfördes en undersökning för att
kartlägga simkunnigheten bland Sveriges skolungdom.
Undersökningen visade att bara 12 % av dessa kunde
simma. Mot denna bakgrund var det naturligt att SLRS
i början kom att koncentrera sin verksamhet på att
utbilda simlärare och få till stånd simskolor över hela
Sverige. På 60-talet satsade man på att bygga simhallar
och simkunnigheten ökade, 1994 gör simningen entré
i skolans läroplan och 2007 blir simkunnigheten en del

1934

David Jonason, Mr Jones,
tar tillsammans med
representanter från Svenska
Lifräddningssällskapet och
Svenska Simförbundet initiativ
till Simborgarmärket.

1970

Undersökningar i skolan
visar på en stadigt ökande
simkunnighet, som kulminerar i
slutet av 80-talet med nära nog
hundraprocentig simkunnighet.

1973

Instiftades belöningar för
räddande av liv, för att kunna
uppmärksamma rådiga insatser
vid drunkningstillbud.

Svenska Livräddningssällskapet
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För att uppnå vår vision ska vi inte hindra människor
från att vistas i närheten av vatten – vi ska istället
uppmuntra dem att skaffa den kunskap de behöver för
att kunna känna sig trygga. Trygghet skapar frihet!
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1996

Den nordiska
simkunnighetsdefinitionen
sätts av de nordiska
livräddningsorganisationerna.

2007

Simkunnighet blir betygskriterie i grundskolansläroplan. 200 meter var av 50 i
ryggläge.

2018

Svenska
Livräddningssällskapet har
räddat liv i 120 år. Antalet
omkomna per 100 000 invånare
är nere i 1,4 personer.

Simkunnighet

Inom verksamhetsområde simkunnighet
arbetar vi med frågor som rör den allmänna
simkunnigheten. Simskolan en av grundbultarna
men vi driver inga egna simskolor, istället skapar
vi förutsättning för andra att göra det. Detta
gör vi till exempel genom att utbilda simlärare,
stötta sommarsimskolor och driva projekt som
leder till en ökad kvalité i utbildningen eller ger
möjlighet för fler att utbilda sig.

Utbildat

557

simlärare

Årets rengbågsfärgade simborgarmärke
gjorde succé och tilldelades Träffpunkt
Idrotts hederspris på Svenska mässan i Göteborg.
Vi genomförde ett antal aktiviteter under året
kopplade till Simborgarmärket som exempelvis
simmärkestagning, bland annat i samband med
EuroPride 2018 i Stockholm och Göteborg.
Glädjande nog har ovanligt många har valt att ta
2018 års märke, vi hoppas att trenden håller i sig.

Det stöd vi får av Myndigheten för Samhällsskydd
och Beredskap, MSB, möjliggör genomförande av
kostnadsfri vattensäkerhetssimskola för både vuxna
och barn ute i landet. Under 2018 deltog 3 923
personer i vattensäkerhetssimskola, 1 888 av dessa
var vuxna och 2 035 var barn. Vattensäkerhetssimskolan är mycket uppskattad och kurserna blir
snabbt fullbokade. ca 92% av de som deltar i
vattensäkerhetssimskolan har invandrarbakgrund,
28 % är män och 72 % kvinnor.

Med stöd av Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM,
har vi möjlighet att ge barn viktig kunskap
om solen. Vi lär ut solvett till barnen både i
sommarsimskolan och i klassrummet genom
Barnens Livräddningsskola. Genom solvettsreglerna får barnen kunskap om vad de ska tänka på
när de visats i solen. Det kan till exempel vara hur
man skyddar sig mot solen för att inte bränna sig
eller att det är bra att leka i skuggan mellan klockan
elva och tre på dagen när solen är som starkast.
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Simkunnighet

Simskola - grunden för den allmänna simkunnigheten
vi ska kunna nå så många som möjligt oavsett var i
landet de befinner sig, vilka förutsättningar de har eller
ursprung. Alla har rätt till kunskap om vattensäkerhet.

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.

Ett av dessa viktiga samarbeten är det vi har med Myndigheten för samhällskydd och beredskap, MSB. Som
ni kunde läsa på föregående sida kan vi med stöd av
MSB erbjuda kostnadsfri vattensäkerhetssimskola till
barn och vuxna. Målgrupperna för denna verksamhet
var från början landets 6-åringar, främst från låginkomst- och invandrargrupper. Men under åren har vi
sett en ökad efterfrågan på simskola för vuxna, främst
från invandrargrupper. Genom att erbjuda vattensäkerhetssimskola även till vuxna, kan vi ge dem kunskap
som gör att de undviker onödiga risker i, vid och på
vatten. Skulle olyckan vara framme kan de sen klara
sig bättre själva eller på ett säkert sätt ge andra hjälp.
Detta skulle också kunna ses som en förstärkt hjälp till
integrationen in i det svenska samhället via en kunskap
som ger möjlighet till att få en ökad livskvalitet.

För att alla barn och även icke simkunniga vuxna ska
ha en möjlighet att gå i simskola behövs stora insatser
från många håll och framförallt behövs det simlärare.
Vi har fortsatt att utbilda simlärare och babysiminstruktörer under 2018 och vi ser en fortsatt ökad
efterfrågan på våra utbildningar.
De samarbeten vi har och de projekt som vi driver med
fokus på simkunnighet är också otroligt viktiga för att

Projektet vattensäkerhetssimskola är en värdefull utbildning
för att höja säkerheten såväl
som livskvalitén för de som
känner sig osäkra i och vid
vatten.

13 nya simlärarutbildare har
utbildats under året. De
möjliggöra att vi kan utbilda
ännu fler simlärare runt om i
landet.
Trygghet, säkerhet och
glädje i vattnet är viktigt
redan i tidig ålder. Under 2018
har arbetet med att revidera
babysimsinstruktörsutbildningen pågått.

Den nya simlärar-utbildningen
som vi lanserade hösten 2017
har fått bra genomslag och vi
utbildade 557 simlärare under
2018.
I oktober genomgick alla
simlärarutbildarna en
kompetensuppdatering för
att få behålla sin behörighet
att utbilda inom Svenska
Livräddningssällskapet.

Svenska Livräddningssällskapet
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Under 2018 stöttade vi 235
sommarsimskolor och ca
26 000 barn deltog i en
sommarsimskola. Det är en
ökning av antalet barn med 64 %
mot 2017.
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Projekt

Simkunnighet för nyanlända barn och familjer
Ett tre-års projekt finansierat av Allmänna
arvsfonden. Syftet med projektet är att
målgrupperna ska få ökad kunskap och
information om vatten och simskola för att
känna sig säkrare i och vid vatten. Vi ska
genom teoretisk och praktisk utbildning
öka vattensäkerheten och vattenvanan hos
målgrupperna. Utbildningen sker med
mycket erfarna simlärarutbildare från
Svenska Livräddningssällskapet.

Under 2018 utbildades 42 nya simlärare
inom projektet, alla är nyanlända eller
relativt nyanlända. Vi ubildade 53
Vattensäkerhetsambassadörer som i
sin tur ska lära andra nyanlända om
vattensäkerhet. 100 befintliga simlärare
fortbildades inom vattenvana.
Aktiviteterna genomfördes från Härnösand
i norr till Höganäs i söder. Projektledaren
för projektet reste också runt i Sverige och
träffade många integrationssamordnare
och simhallschefer från olika län runt om i
landet (sammanlagt 19 län av 21).

Under 2019 kommer Vattensäkerhetsambassadörerna erbjuda informationstillfällen kring vattensäkerhet, runt om
i landet. De 40-tal simlärare som är
utbildade ska genomföra tre simskolor
vardera, för nyanlända barn och familjer
lokalt där de bor. Efter projekttidens
avslut kommer dessa simlärare och
Vattensäkerhetsambassadörer att
fortsätta med att vara aktiva inom
området och erbjuda sin kunskap de
fått genom projektet och Svenska
Livräddningssällskapet.

Alla
genomförda
utbildningar i
projektet har
lyckats över
förväntan.

Stor mediabevakning av
projektet både i
tidning, TV och
radio.

Med stöd av:
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Projekt

Utomhuspedagogik i sommarsimskolan
Med stöd av Svenskt Friluftsliv driver vi
projketet Utomhuspedagogik i sommarsimskolan. Målet är att uppdatera och revidera utbildningsupplägget när det gäller
sommarsimskolan.Vi arbetar för att sommarsimskolan ska leva kvar som ett självklart alternativ när det gäller simundervisning, eftersom vi vet att sommarsimskolan
är den bästa källan till vattenkunskap och
att lära sig att simma och att livrädda i den
miljön där kunskapen behövs allra mest.

Under 2018 arbetade vi fram ett material
och utbildningsupplägg med fokus på
utomhuspedagogik. Vi testade materialet
under sommaren på fem platser, i sjö,
hav och vid en älv, med hjälp av ett
femtontal simlärare och ca 170 elever.
Idén med utomhuspedagogik är att ta
tillvara den omgivande naturen och miljön
i undervisningen, så att eleverna inte bara
lär sig simma utan också får kunskap
om sin egen strand. Är de bekanta med
naturen och miljön blir de också tryggare
i vattnet, vilket leder till en djupare
vattenvana.

Det nya simskoleupplägget var uppskattat
av såväl simlärare och elever som föräldrar. Under 2019 färdigställs materialet
och kommer att finnas till försäljning i vår
webshop. Under våren 2019 kommer den
första fortbildningen för SLS simlärarutbildare att hållas, så att de kan ta vid och
utbilda nya och gamla simlärare i utomhuspedagogik. Ytterligare en fortbildning
planeras till hösten 2019. Under våren
planeras också för utbildningstillfällen
för simlärare i de nya materialet på några
ställen i landet. Sommaren 2019 sjösätts
Svenska Livräddningssällskapets nya
sommarsimskola.

Svenska Livräddningssällskapet
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” Vi skulle prata
om olika väder
men fick bara
uppleva sol : )

” Föräldrarna
sa att barnen
berättade och
diskuterade
hemma.

Med stöd av:
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Simkunnighet

STADGAR

MÅL

RESULTAT

- propagera för bad och simning som
medel för god hälsa

- nå över 150 000 besökare via
hemsidan
- ha över 30 000 följare på facebook

-under 2018 har vi haft ca 107 000 unika
besökare, en minskning på ca 26 % mot
2017. Ca 30 000 personer följer oss på
facebook vilket är jämförbart med 2017

- kartlägga simkunnigheten

- att under 2018 genomföra en
attitydundersökning

- arbetet med attitydundersökningen
påbörjades under 2018 men resultatet
redovisas under 2019

- verka för att simundervisning anordnas
för barn och vuxna

-stötta 200 sommarsimskolor och
möjliggöra att 20 000 barn kan
delta. Bedriva 530 kurser inom
vattensäkerhetssimskola

- utbilda simlärare

- utbilda 550 simlärare

- 557 simlärare, 532 (2017)
- 55 babysiminstruktörer, 64 (2017)

- verka för att certifierade simlärare
anlitas vid simundervisning

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

- vi har utbildat 13 st simlärarutbildare

Årets plurr

- antalet sommarsimskolor ökade till ca
235 och ca 26 000 barn deltog, en ökning
mot 2017 med ca 23 simskolor och 10
200 barn Vi genomförde 534 kurser
inom vattensäkerhetssimskola och 3 923
personer deltog,en ökning med ca 200
personer mot 2017

Årets livboj
534 genomförda kurser
inom vattensäkerhetssimskola

Ingen utbildades till
babysiminstruktörsutbildare
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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.
Visste du att man kan tävla i livräddning? Flera
av våra lokalföreningar och regionförbund har
träningsverksamhet för de som vill träna och tävla
i livräddning. På sida 15 kan du läsa mer om de
tävlingar som landslaget har deltagit i under 2018.
Men det har också arrangerats flera tävlingar av
våra lokalföreningar och regionförbund runt om i
landet. Det finns många olika tävlingsgrenar och
tävlingsklasser för både barn och erfarna seniorer.
Under 2018 hade vi 70 aktiva tävlande och flera som
tränar livräddning som motinonsform.
Barnens Livräddningsskola är ett arbetsmaterial för
grundskolan för att stötta just skolan i sin undervisning
i att lära barn om Bad-, Båt-, Is- och Solvett. 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. Under året har vi gjort ett
informationsutskick till skolorna om häftet och tack
vare det sett en ökad efterfrågan. Vi skickade ut 47 000
häften under 2018 mot 27 000 (2017).

Under 2018 bevakade utbildade livräddare 19 olika
stränder på följande orter 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.
Livräddarnas främsta uppgift är att rädda liv genom
att ge information, se till att livräddningsutrustningen
finns och fungerar och agera vid nödsituationer.
Svenska Livräddningssällskapet
Verksamhetsberättelse 2018
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Livräddning

Utbildad personal på både stränder och inomhusbad
ningsinsatser vid strandbevakning fortsatt på stranden
i Tylösand. Vi hoppas att vi ska ha möjlighet att införa
det på fler stränder i framtiden. Beslutet grundar sig i
forskningsresultat från Karolinska Institutet. Där man
under 2016 genomförde en studie i vilken man jämförde hur effektivt en drönare kan upptäcka en docka som
befinner sig under vattenytan jämfört med traditionell
skallgångskedja på 14 personer.

Att utbilda är en viktig del inom all verksamhet inom
Svenska Livräddningssällskapet och så även inom
verksamhetsområde livräddning.
Vi har olika utbildningar inom livräddningsområdet
och två av dessa är utbildningarna till Havslivräddare
och Poollivräddare. Att vara livräddare handlar inte
enbart om att ingripa vid dramatiska drunkningstillbud, utan lika mycket om att ta hand om sina medmänniskor. Som Havslivräddare bevakar man vid
öppet vatten vid sjö eller hav. Förutom att rycka in vid
drunkningstillbud handlar mycket av arbetet om att ta
hand om bistick, skrubbsår och borttappade barn under
sommarmånaderna. Vi ser att fler och fler kommuner
anställer havslivräddare under sommarmånaderna för
bevakning på kommunens stränder. Men många av de
som utbildar sig arbetar även ideellt på de stränder som
bedriver strandbevakning utanför kommunens regi.
Under 2018 har även arbetet med att implementera
drönare som ett komplement till ordinarie livrädd-

Som utbildad Poollivräddare arbetar man i en simhall
eller vid ett utomhusbad med att bevaka och skapa en
säkrare miljö för badgästerna. Tyvärr ser vi en trend i
att antalet personer som utbildar sig till poollivräddare
minskar. 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.

Poollivräddare arbetar som badvärd/livräddare på badhus och
i simhallar. Under 2018 har det
skett en minskning av antalet
utbildade poollivräddare från
179 (2017) till 106 (2018).

För att uppmärksamma och
informera om det viktiga arbetet
på de bevakade stränderna
arrangeras livräddardagen med
uppvisningar och information.

Att utbilda havslivräddare är
ett viktigt led i arbetet med
strandbevakning. Under 2018
har vi utbildat 37 havslivräddare
vilket är en (1) mindre än 2017.

Att utbilda ledare för ungdomsverksamhet inom livräddning så
kallade juniorlivräddare är bland
annat en del av projektet Youth
Camp 2018 utbildades fem (5)
juniorlivräddare, en (1) (2017).

I oktober genomgick alla
poollivräddarutbildarna en
kompetensuppdatering för
att få behålla sin behörighet
att utbilda inom Svenska
Livräddningssällskapet.

Utbildning i HLR och Första
hjälpen genomförs på olika sätt
inom organisationen. Dels så
kan det ingå som en del i en
utbildning eller som en separat
utbildning.
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Projekt

Youth Camp
2016 genomfördes den första upplagan av
Youth Camp, ett projekt som finansieras
av Svenskt Friluftsliv. Det var ett startskott
för att ge barn och ungdomar en möjlighet
att utveckla sin kunskap inom livräddning
och vattensäkerhet. Under 2018 gick
projektet in på sitt sista verksamhetsår
och under alla tre åren har campet
genomförts i samarbete med Norska
Livreddningssellskapet.

Under 2018 genomfördes campet i Gävle
och det var ett sju dagars livräddningsläger
med deltagare från Sverige och Norge.
Ungdomarna som deltog kom från
ledarnas hemorter och samlades ihop
under campet. Under lägret fick deltagarna
bland annat lära sig första hjälpen och hur
man hanterar olika livräddningsredskap
som livboj, hansa-lina och torped. De fick
också testa på olika tävlingsgrenar inom
sporten livräddning. Ledarna som deltog
är utbildade simlärare eller poollivräddare
och under 2018 deltog 10 ledare och 20
ungdomar.

Projektet Youth Camp har varit uppskattat
av både ledare och deltagare. Även
om projektet har avslutas under 2018
är förhoppningen och målsättningen
att livräddningsläger kommer att
bedrivas lokalt på många håll i Sverige
framöver. De ledare som utbildats inom
projetet har fått med sig kunskaper om
hur de arrangerar liväddningsläger på
hemmaplan.
Vi ser även över möjligheterna kring
hur vi ska kunna etablera utbildning av
ungdomsledare inom hela organisationen.
Detta för att kunna erbjuda fler barn
och ungdomar möjligheten att delta i
livräddningsverksamhet.
Svenska Livräddningssällskapet
Verksamhetsberättelse 2018

” Hur ska man
agera om olycka
är framme?
Deltagarna övar
första hjälpen

”Under lägret
knyts många
vänskapsband

Med stöd av:
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Sport och tävling
Livräddning som sport var från början
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
som ska vidareutveckla och demonstrera
livräddande färdigheter, lämplighet och
motivation. De utövas både i poolen och i
havet.

Elias och Evert
tog Silver i Line
throw under
Junior EM på
Irland.

Under 2018 genomfördes flera läger och
klubbtävlingar. De som presterar bäst på
olika tävlingar blir uttagna till landslaget.
Juniorlandslaget som bestod av Linnea
Kletvang, Walda Jonsson, Matilda von
Sicard, Linnea Ferm, Dennis Hansson,
Elias Saarela, Evert Jonsson och Anton
Swedblom, de deltog bland annat i junior
EM 10-15 september på Irland. Elias
Saarela och Evert Jonsson tog silver i
Line throw och Anton Swedblom, Linnea
Kletvang, Walda Jonsson och Dennis
Hansson satte svenskt rekord i 4*50 pool
lifesaver på tiden 2.23.80.

Seniorlandslaget som bestod av Martin
Magnusson, Maja Adamsson, Noah
Wijkström, Josefine Nilsson, Anton
Ljungström och Pontus Carlsson,
deltog bland annat på VM i livräddning
i Adelaide, södra Australien, den 16
november till 2 december.
Trots hård konkurrens tog sig våra svenska
deltagare till final i flera olika grenar både
i poolen och i havet. Martin Magnusson
tog sig till B-final i 100 Carry with fins och
satte nytt svenskt rekord på tiden 49.55.

Martin satte nytt
Svenskt rekord
på 100 carry
with fins under
VM i Australien
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Livräddning

STADGAR

RESULTAT

MÅL

- utbilda livräddare och
certifierade livräddarutbildare

- utbilda 200 poolliväddare,
30 havslivräddare och 10
juniorlivräddare

- 106 poollivräddare
- 37 havslivräddare
- 5 juniorlivräddare

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

- leverera 40 000 häften Barnens
Livräddningsskola (BLS).

- 47 000 distribuerade häften.

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

- samarbeta med HLR-rådet
- att HLR är ett delmonent i flera
av våra utbildningar

- samarbetat med HLR-rådet
- genomfört över 700
		
utbildningar där HLR är en del
av utbildningen

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

- landslaget både juniorer
och seniorer ska delta vid ett
internationellt mästerskap.
- genomföra 5 tävlingar i
Sverige

- Juniorlandslaget deltog vid EM
på Irland, senorerna på VM i
Australien
- 7 tävlingar genomförda i
Sverige

Årets plurr

Årets livboj

Bara 106 personer
utbildades till
poollivräddare

Svenska Livräddningssällskapet
Verksamhetsberättelse 2018

Levererat 47 000
arbetshäften Barnens
Livräddningsskola
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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, samarbeta med olika aktörer
inom säkerhet, sammanställa och publicera
drunkningsstatistik och driva projekt inom
vattensäkerhetsområdet.
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. Vi
uppmärksammade det genom pressmeddelanden,
Facebook och Instagram. Över 10 000 personer tog
del av vårt budskap.
Enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) 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.
Undersökningar av Transportstyrelsen och Svenska
Livräddningssällskapet visar att nästan hälften av de
som drunknat i samband med att de fallit överbord
skulle ha klarat sig om de använt flytväst. Som ett
led i vårat vattensäkerhetsarbete, stöttar vi därför
flytvästdepåer över hela landet. Hos en flytvästdepå
kan allmänheten låna eller hyra flytvästar för tillfälligt
bruk. Hos en del depåer går det även att låna/
hyra annan säkerhetsutrustning som isdubbar och
räddningslina. Kontaktuppgifter till flytvästdepåerna
finns på vår hemsida svenskalivraddningssallskapet.se
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Säkerhet

Vattensäkerhet - Kunskap som räddar liv
och dess förutsättningar, vidta förebyggande åtgärder
och lära sig själv och andra hur man kan reda
ut en nödfallssituation i, på eller vid vatten. Här
har landets kommuner en viktig uppgift. Genom
målmedvetet och strukturerat säkerhetsarbete kan
vattensäkerheten höjas. Att bli certifierad som ”En
Vattensäker Kommun” visar att kommunen har tagit
ett aktivt beslut att verka för att ökad vattensäkerhet
och därigenom höja tryggheten för allmänheten och
kommuninvånarna.

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. I vårat arbete
går vattensäkerhet som en röd tråd genom allt vi
gör. Precis som simskolan är en av grundbultarna i
arbetet med att främja den allmänna simkunnigheten,
är vattensäkerhet grunden i allt vårt arbete. Vi
pratar vattensäkerhet året runt och det finns med
som i en del i alla våra utbildningar och allt vårt
informationsmaterial.

Idag finns det nio ”Vattensäkra kommuner” tre av
dessa cerifierades under 2018 och det var Falun,
Helsingborg och Karlstad. Sedan tidigare är även
Sotenäs (2013), Tjörn (2013), Finspång (2013),
Trelleborg (2015), Tyresö (2015) och Österåker (2015)
vattensäkra kommuner.

En del i vårat vattensäkerhetsarbete är konceptet
En Vattensäker Kommun, där vi arbetar med att
hjälpa kommuner i deras vattensäkerhetsarbete.
Kommunerna är en viktig kanal för att nå ut till
allmänheten med kunskap om vattensäkerhet. Kunskap
om vattensäkerhet innebär många delar men enkelt
sammanfattat handlar det om att förstå sin omgivning

(O)LYCKA
PÅ SJÖN

VAR RÄDD OM DIG
Många olyckor på sjön sker i lugnt väder nära land.
De flesta som omkommer är män över 60 år som
saknar flytväst och är ensamma i båten.
Använd alltid flytväst, var inte ensam i båten och vattensäkra mobilen.
Tänk på att alkohol ökar risken för olyckor på sjön.

SJÖSÄKERHETSRÅDET
M Y N D I G H E T E R O C H O R G A N I S AT I O N E R I S A M V E R K A N .
V I S A M A R B E TA R F Ö R AT T M I N S K A A N TA L E T O M KO M N A O C H A L LVA R L I G T S K A DA D E P Å S J Ö N .

Det finns 226 flytvästdepåer från
Kiruna i norr till Ystad i söder.
Hos flytvästdepåerna kan man
hyra eller låna flytvästar för
tillfälligt bruk.

Att vara med och påverka och
driva arbetet kring badhus och
pooler är viktigt för oss. Därför
är vi adjungerade till styrelsen
för Svenska Badbranschen
(SBB).

Under 2018 har tre kommuner
blivit godkända enligt våra sex
kriterier för att bli certifierad
Vattensäker Kommun. Det
är Falun, Helsingborg och
Karlstad.

Den bästa flytvästen är den du
har på dig! Wear it - kampanjen
genomfördes 18-25 maj.

Vi är en del av Sjösäkerhetsrådet
och vi driver gemensamma
säkerhetsfrågor, bl.a. frågor
om hur vi ska kunna öka
flytvästanvändningen.
Szpilman D, et al. Creating a drowning chain of survival. Resuscitation (2014)

Svenska Livräddningssällskapet
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Drunkningsstatistik
Varje månad sammanställer vi de drunkningar som sker i Sverige. Vi hämtar data
från flera olika källor: mediarapportering,
rapporter från 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.
Tredje högsta
antalet omkomna
i drukningsolyckor under
2000-talet

Under 2018 omkom 136 personer i
drunkningsolyckor. Det är det tredje
högsta antalet omkomna under 2000-talet.
Drygt en tredjedel av dessa, 49 personer,
härrör till badolyckor, 63 av dödsolyckorna inträffade i sjöar, 15 är isolyckor, 111
personer är av manligt kön och 35 personer är över 70 år, 13 personer är under
19 år vilket är det högsta antalet barn och
ungdomar som förolyckats sedan 2015. En
positiv utveckling är det minskade antalet
dödsolyckor i samband med aktiviteter
med fritidsbåtar, 13 personer omkommer
vilket är det lägsta antalet genom tiderna.

Svenska Livräddningssällskapet har en
nollvision där ingen ska behöva drunkna
på grund av okunskap. Ett delmål är att
antalet dödsfall vid drunkningsolyckor ska
halveras innan 2030! För att det ska kunna
ske ser Svenska Livräddningssällskapet som högsta prioritet att strategsiska
åtgärder och insatser behöver komma
på plats. Vi måste få ökad kunskap om
bakomliggande faktorer och orsakssamband behöver kartläggas bättre. Riktade
medel för drunkningspreventivt arbete
behöver allokeras. Arbetet med att kartlägga, sammanställa, analysera och nå ut till
allmänheten är viktigt och kan inte längre
nedprioriteras.
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Projekt

Issäkerhetsrådet
Svenska Livräddningssällskapet är långt
ifrån ensamma om att arbeta med frågor
som rör issäkerhet. 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.

Med hjälp av projektpengar från Svenskt
Friluftsliv har vi sedan 2017 haft möjlighet
att utveckla arbetet med issäkerhetsrådet
ännu mer. Rådet drivs i samarbete med
Sveriges Snöskoterägares Riksorganisation
(SNOFED), Friluftsfrämjandet, Svenska
Sjöräddningssällskapet (SSRS),
Skridskonätet, Sportfiskarna och
Örnsköldsviks kommun. Tillsammans
sprider vi information som syftar till att
öka kunskapen om is, så att allmänheten
kan vistas på is på ett tryggt och säkert
sätt. Att lära sig respektera isens faror och
att vara väl påläst och förberedd räddar liv.

Under 2018 har hemsidan Issäkerhet.se
fått ett nytt utseende och antalet besökare
har ökat från ca 18 500 till 24 700. Vi
har även tagit fram informationsfoldrar
som delats ut till allmänheten och lanserat
Facebook-sidan Issäkerhet. I november
startade vi en kampanj i social media
för att fler ska få kunskap om issäkerhet
och vad man ska tänka på innan man
ger sig ut på isen. Kampanjen har nått
ca 6 000 personer/vecka. För att kunna
ge fler kunskap i hur man ska agera
på isen har arbetet med att ta fram en
instruktörsutbildning för issäkerhet
påbörjats och kommer att avslutas under
2019.
Svenska Livräddningssällskapet
Verksamhetsberättelse 2018

Över 24 700
personer
har besökt
issäkerhet.se
under 2018

Kunskap,
Utrustning och
Sällskap är
viktigt att komma
ihåg innan man
ger sig ut på isen

Med stöd av:
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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 foldrar om
vattensäkerhet
-20 000 besökare på issäkerhet.
se
- samverka med kommuner
och påverka till ökade
säkerhetsåtgärder

- levererat 4 573 st
informationsfoldrar om
vattensäkerhet för vuxna och
7 508 st för barn
- 24 700 besökare på
issäkerhet.se
- tre nya Vattensäkra Kommuner

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

- samarbeta med två aktörer för
tillverkning och spridning av
säkerhetsmaterial

- samarbete med Baltic
Lifejackets Sweden, Quicksave
och Fristad Plast AB. Drivit
Issäkerhetsrådet

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

- genomföra två riskanalyser vid
utomhusbad/badplatser.
- Verka för att två nya
kommuner blir vattensäkra

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

- en riskanalys genomförd
- tre nya Vattensäkra Kommuner

-deltagit i styrgruppen för Blå
Flagg

Årets plurr

Årets livboj

136 personer
omkommer i
drukningsolyckor

34% ökning av
antal besökare på
issäkerhet.se
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Övrig verksamhet

Våra tre verksamhetsområden är
huvudstommen i vår verksamhet men
för att kunna uppnå vår vision och driva
verksamheten framåt behövs även annan
stödjande verksamhet. Det handlar bland
annat om medlemsservice, ekonomi, webshop,
projektledning, marknad och kommunikation
samt annan löpande verksamhet. Under 2018
arbetade 11 personer på riksorganisationens
kansli, var av tre i våra projekt.
Utöver vårt informationsmaterial hanterar webshopen
även våra kunskapsbevis och vårt utbildningsmaterial.
Under 2018 har vi glädjande sett en 20-procentig
ökning av antalet sålda kunskapsbevis vilket innebär
att vi har hjälpt runt 172 000 personer att förbättra
eller upprätthållit sina simkunskaper/färdigheter.
Den enskilt största ökningen står Droppen för med
nästan 200% mot 2017 då vi under året bland annat
genomfört större samarbeten med Malmö och
Stockholms stad. Försäljningen av utbildningsmaterial
ökade med drygt 18% mot 2017.
Livräddning, simkunnighet och vattenkunskap
är internationella angelägenheter och Svenska
Livräddningssällskapets värderingar, arbetssätt
och mål bygger på internationell standard och
gränsöverskridande samarbeten. Vi är medlemmar i
International Life Saving Federation (ILS), som är
den världsomspännande sammanslutning som ansvarar
för livräddning. ILS arbetar med förebyggande av
drunkningsolyckor, vattensäkerhet, livräddning,
livräddare och sport kring livräddning.

Våra regionförbund och lokalföreningar är en viktig
länk i arbetet med att nå ut till allmänheten över
hela landet. Riksorganisationen stöttar dem på olika
sätt bland annat genom att sätta samman och skicka
ut material till den årliga informationsturnén. I
informationsturnén engagerar vi våra regionförbund
och lokalföreningar att synas under sommarmånaderna
på stränder, i hamnar och andra vattennära miljöer. 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.
Svenska Livräddningssällskapet
Verksamhetsberättelse 2018
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Kommunikation

Sprida vår vision - Noll drunkningar
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, läroplanen kopplat till
simkunnighet, issäkerhet och HLR är fyra bra exempel
på detta.

Under 2018 har vi gjort om vår hemsida för att göra
den mer lättillgänglig, trots detta har vi sett en minskining av antalet personer som besöker vår hemsida och
vi har konstaterat att vi behöver göra riktade insatser
för att locka fler beökare.
I samband med att den nya hemsidan lanserades började vi även att skicka ut ett nyhetsbrev. Nyhetsbrevet
går till personer som anmält sig på hemsidan att de vill
ha mer information om oss och vår verksamhet. Nyhetsbrevet skickar vi ut fyra gånger per år och i slutet
av 2018 var det 70 personer som valt att prenumerera.

Varje år mäter vi vår närvaro, för att se hur vårt varumärke utvecklas och hur vår synlighet utvecklas.
Mycket av vår närvaro i media hänger ihop med hur
många drunkningar det varit under säsongen, samt hur
vädret ser ut. Det finns alltså en stor del av vår närvaro i media som vi inte kan påverka, men det är ändå
relevant att mäta då stor del av vår närvaro skapas av
oss själva.

Den av våra kanaler som har växt mest under 2018 är
Instagram. Här delar vi med oss om vad som händer
här och nu i organisationen. Det kan till exempel vara
tävlingar, utbildningar eller andra aktiviteter som vi
deltar på.

Under 2018 besökte över 90 000
personer informationsturnén
som genomfördes av 18 regionförbund och lokalföreningar.

Media kontaktar oss i frågor
gällande vattensäkerhet och
simkunnighet. 2018 omnämdes
vi 1 202 gånger i traditionell
media, 1 075 (2017). 350 gånger
i social media, 288 (2017).

Hemsidan är ett väldigt viktigt
verktyg, för att kunna nå ut till
de som är intresserade av våra
frågor. Vi har tappat ca 40 000
besökare på hemsidan under
2018 till 107 000, 146 907 (2017).

Under 2018 fick vår tidning
nytt namn och nytt utseende.
Simfrämjaren Livräddaren blev
Sim & Liv och gavs ut i fyra
nummer i en upplaga om ca
5 000 exemplar.

På Facebook delar vi med oss
av nyheter som berör vår verksamhet. Under 2018 följde ca 32
000 personer oss på Facebook,
vilket är likvärt med 2018.

Instagram har varit den kanalen som vi använt oss av mer av
än tidigare år. Under 2018 hade
vi 556 följare, 252 (2017).
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Samarbeten

Starka tillsammans
Stockholm. Där kunde de som ville, under ledning
av simlärare eller liväddare, ta simborgarmärket
genom att simma 200 meter i valfritt simsätt. Vi
avslutade turnén på Eriksdalsbadet där vi även hade
olika uppvisningar och besökarna fick testa på olika
vattensporter och ta simborgarmärket. Utöver turnén
deltog vi i EuroPride 2018 i Stockholm och Göteborg.
Det var också flera regionförbund och lokalföreningar
som annordnade simborgarsim i samband med lokala
Pride-festivaler runt om i landet.

Som ideell organisation välkomnar vi alltid samarbeten
med partners som delar våra värderingar och vill hjälpa
till att sprida kunskap om vattensäkerhet. 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 de kan se väldigt olika ut. Våra
samarbetspartners gör det möjligt för oss att nå ut till
fler målgrupper och sprida kunskapen till fler. Det är
okunskapen som är farlig inte vattnet och tillsammans
med andra blir vi starkare och kan rädda fler liv.

För ett gott samarbete under 2018 vill vi rikta ett
stort tack till: Myndigheten för Samhällsskydd
och Beredskap (MSB), Strålsäkerhetsmyndigheten
(SSM), Folkpool, Trygg-Hansa, Påhlsons
Daylight, Stockholms stad, Allmänna arvsfonden,
Svenskt Friluftsliv, BIG, Office Management,
Sjösäkerhetsrådet, Svenska Badbranschen (SBB),
Baltic, Strooem, Alinea förlag och Camelonta.

Ett av flera samarbeten under 2018 var det regnbågsfärgade simborgarmärket som vi presenterade
tillsammans med Svensk simidrott. Vi lyfte frågor som
berörde mänskliga rättigheter och lika rättigheter och
möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet
eller könsuttryck. Detta gjorde vi bland annat genom
att annordna simborgaraktiviteter i samarbete med
Stockholms stad på sex olika utomhusbad runt om i

Vårt samarbete med Myndigheten för Samhällsskydd och
Beredskap (MSB) bygger på
vattensäkerhetssimskolan
som Svenska Livräddningssällskapet genomför varje år.

Strålsäkerhetsmyndigheten
(SSM) är en av flera större
myndigheter som stöttar oss.
I SSMs fall, handlar det till
största del om att integrera
kunskap om solen och dess
strålning i vår verksamhet.

Under 2018 har vi med stöd av
Trygg-Hansa satsat på sommarsimskolorna och utbildat 40 nya
simlärare som startat upp nya
eller möjliggjort för befintliga
sommarsimskolor att ta emot
fler barn.

Vår samarbetspartner
Påhlsons Daylight har sett till
att våra landslag i livräddning
har kläder och utrustning till
årets mästerskapstävlingar.

Samarbetet med Folkpool har
fokus på säkerhet kring pooler
och spabad. Vi har bland annat
deltagit på mässor tillsammans
och lärt barn om hur man kan
bada säkrare hemma i poolen.

I samarbete med Stockholms
stad och Svensk simidrott
genomförde vi under 2018
simborgaraktiviteter i samband
med Pride-festivalen.

Svenska Livräddningssällskapet
Verksamhetsberättelse 2018
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Medlemmar

Grundpelare i verksamheten
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?

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”.

När Svenska Livräddningssällskapet bildades 1898
omkom nära 1 100 personer per år genom drunkning
i Sverige. 2018 drunknade 136 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.

Även om medlemskapet är en självklarhet för några
är det många som väljer att inte fortsätta vara en
betalande medlem och avslutar sitt medlemskap efter
bara något år. Vad detta beror på behöver vi undersöka
och ta nya tag när det gäller att både behålla och värva
nya medlemmar.
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

Under 2018 hade vi 6216
betalande medlemmar det är en
minskning med 921 personer
mot 2017.

17% av våra medlemmar har
valt att tillhöra Stockholms
regionförbund, som är det
regionsförbund som har flest
medlemmar.

Merparten av de som blir
medlemmar idag går någon av
våra utbildningar eller deltar i
barn och ungdomsverksamhet
som simskola eller
livräddarkollo.

Medelåldern bland våra
medlemmar är 34 år och ca 4%
är över 70 år. 42% är män och
52% kvinnor.

Av våra 6212 medlemmar är 820
under 18 år.

175 personer är aktiva i en
styrelse i ett regionförbund
eller i en lokalförening.
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Utmärkelser

Utmärkelser utdelade under 2018
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 2018.
IVAR BACKLUND

Annette Nääs
Kjell Thuresson
Niklas Swedblom

FÖRTJÄNSTPLAKETT GULD

Åsarna
Visby
Halmstad

Pernilla Ahlström
Maja Göransson
Daniel Wessberg
Karsten Erichs
Patrik Roth

Höganäs
Helsingborg
Skövde
Limhamn
Karlskrona

FÖRTJÄNSTMEDALJ I GULD

FÖRTJÄNSTPLAKETT SILVER

FÖRTJÄNSTMEDALJ I SILVER

FÖRTJÄNSTPLAKETT BRONS

Fredrik Isaksson
Bodil Månsson
Kurt Näslund
Martina Olofsson

Andreas Claesson
Bo S Carlsson
Marie Swenson
Anette Yngvesson
Ann-Kristin Halpin

MOD OCH RÅDIGHET

Christoffer Gabrielsson
Marina Holm
Colin Rundberg
Lukas Dahlin

Svenska Livräddningssällskapet
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Halmstad
Lidingö
Härnösand
Visby

Eva Molnar
Jonas Hagberg
Åsa Jansson
Nicholaus Lundbom
Frida Rydstedt
Karin Söderholm Orto

Floda
Onsala
Furulund
Örebro
Vollsjö

Mia Erichs
Max Larsson
Pontus Karlsson
Gustaf Erichs
Andreas Roth

RÅDIGHET

Anders Werneland
Arvid Sjöström
Ida Berg
Monica Linde
Farhad Hajialdtram
David-Alexander Martinez
Petter Fahlström
Tommy Hertzman
Helena Hertzman
Lilian Östman
Rolf Gustavsson
Christian Kroll

Gävle
Gävle
Nynäshamn
Nynäshamn
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Jönköping
Malmö
Haninge
Linköping
Jönköping
Ekerö

Malmö
Trelleborg
Höllviken
Limhamn
Karlskrona

Gävle
Gävle
Gävle
Gävle
Nybro
Blekinge
Tibro
Stenungsund
Stenungsund
Stenungsund
Stenungsund
Stenungsund

Årsredovisning
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Svenska
Livräddningssällskapet

Organisationsnummer: 802004-9683
Allmän om verksamheten

Verksamhetsuppföljning

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

Att nå ut medialt med våra budskap och all vår samlade
kunskap är ett viktigt arbeta för oss och det synliggör vår
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.

främja allmän simkunnighet
verka för utbredd kunnighet i livräddning
propagera för ökad säkerhet vid friluftslivsaktiviteter 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!

Under 2018 fortsatte vår informationsturné att vara välbesökt.
Totalt besöktes turnéerna av ca 90 000 personer, vilket är lika
många som 2017.
I 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.

Vision och värdegrund

Den 20 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 sedan
2016, då var sex stränder bevakade. Sommaren 2018 ökade
antalet till 19 stränder med bevakning av utbildade livräddare.
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.

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.

För att främja den allmänna simkunnigheten genomför
vi en rad olika aktiviteter och projekt. Det stöd vi får av
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB,
möjliggjorde att 3 923 personer (3 705, 2017) helt
kostnadsfritt deltog i simskolor under 2018.

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.

I årets 235 sommarsimskolor (212, 2017) ökade deltagandet
med 65% jämfört med 2017 då endast 15 800 barn deltog
mot ca 26 000 barn 2018. Den fantastiskt varma sommaren
bidrog i högsta grad till den positiva ökningen. I projektet
Simkunnighet för nyanlända utbildades 42 nya flerspråkiga
simlärare och 53 s k vattensäkerhetsambassadörer, dessa
ska tillsammans öka simkunnigheten och kunskapen om
vattensäkerhet hos nyanlända. Detta projekt finansieras av
Allmänna Arvsfonden.

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.

Svenska Livräddningssällskapet
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För att säkerställa och verka för att certifierade simlärare
anlitas vid simundervisning har en liten men viktig ökning
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av antalet simlärarutbildare nåtts, målet var 10 nya men totalt
utbildades 13 simlärarutbildare. Även antalet nyutbildade
simlärare ökade under 2018 till 557 jämfört med 2017 (532).

riktigt vad avser nya initiativ och samarbeten. De större
pågående projekten har haft fulla projekt år och i stort följt
uppgjorda planer.

Antalet utbildade poollivräddare har sedan 2016 (198) stadigt
minskat så även under 2018 då endast 106 poollivräddare
utbildades jämfört med 179 (2017). Orsakerna till
minskningen är inte klarlagda men utredning är planerad att
genomföras under 2019.

Verksamhetsintäkter

Barnens Livräddningsskola, vårt viktigaste informationskanal
målgruppen barn i grundskolan. Glädjande kan vi se att
det informationsutskick som gjordes till skolorna har gett
resultat. Antalet distribuerade häften ökade från 27 000
(2017) till 47 000 under 2018. 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 under
2018 gjordes en översyn som konstaterade att den digitala
plattformen behöver uppgraderas.

Våra verksamhetsintäkter ökade under året med 10% till 22
911 tkr (20 779). Bidrag och ersättningar från myndigheter,
organisationer och företag ökande med 1 196 tkr (10%) till
15 523 tkr (14 327) medan nettoomsättningen ökade med 933
tkr eller 16 % till 6 767 tkr (5 864). Sammantaget motsvarar
offentliga bidrag och ersättningar 62% (60) av totala
verksamhetsintäkter medan försäljning av varor och tjänster
uppgår till 30% (28). Under året har vi mottagit gåvor till ett
värde av 48 tkr (62).

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 2019.

Verksamhetskostnader

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.

Resultat och ställning

Verksamhetskostnaderna ökade med 1 455 tkr (6%) jämfört
med föregående år till 24 438 tkr (22 983). Av dessa betalades
5 795 tkr (5 381) ut till våra olika regioner i form av olika
verksamhetsbidrag, en ökning med 8%. De ökade kostnaderna
är i allt väsentligt hänförbara till de projekt som startade
under föregående år och som under detta verksamhetsår har
haft fulla projektår. Dessa projekt finansieras av Allmänna
arvsfonden och Svenskt Friluftsliv. Vidare har den ökade
försäljningen medfört högre varukostnader under året
medan förlagskostnaderna minskade med 634 tkr (18%)
till 2 831 (3 465) jämfört med 2017 där framtagning och
produktion av nytt utbildningsmaterial bidrog till de högre
förlagskostnaderna.

Verksamhetsresultat

Verksamhetsresultatet 2018 uppgick till -1 527 tkr (-2
204) jämfört med ett budgeterat resultat om -1 568 tkr.
Resultatförbättringen mot föregående år härrör främst
från ökad försäljning av märken och utbildningsmaterial
efter årets aktiviteter och varma sommar men också av
god kostnadskontroll. Medan försäljning av märken och
utbildningsmaterial också översteg budget nåddes inte budget
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Resultat av finansiella investeringar

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. Under 2018 har vi tack vare
stödet kunnat utbilda 40 nya simlärare som ska bedriva
sommarsimskolor.

Enligt vår placeringspolicy utser styrelsen en särskild
kapitalplaceringsgrupp att arbeta med dessa frågor utifrån
policyns föreskrifter. Kapitalplaceringsgruppen rapporterar
regelbundet till styrelsen. 2018 uppgick resultatet från
finansiella investeringar till 504 tkr (1 278).

Ekonomiskställning

Efter överföring av årets underskott om 1 023 tkr (-926)
uppgår det redovisade totala egna kapitalet per bokslutsdagen
till 5 482 tkr (6 502). Om hänsyn tas till marknadsvärdet i
värdepappersportföljen uppgick det justerade egna kapitalet
per 2018-12-31 till 6 217 tkr (8 183).

Vattensäkerhetskonferensen

För tredje året planerade vi, i samarbete med
Räddningstjänsten Skåne Nordväst, Svenska Badbranschen
och Informationsbolaget, att arrangera den riksomfattande
vattensäkerhetskonferensen. Tyvärr blev i tvungna att ställa
in konferensen på grund av för få anmälda men började
omgående planera för en vattensäkerhetskonferens 2019.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Organisationsöversyn och kompetensinventering

Information och kommunikation

Under året har den nya organiseringen som sjösattes 2017
sakta men säkert börjat genomsyra såväl arbetssätt som
rutiner på alla plan. Den sista delen av den nya organiseringen
genomfördes under våren vilket var att avveckla kontoret i
Göteborg och samla all personal i Bromma från och med 1
juli 2018. Åtgärden syftar till att på sikt minska personaloch lokalkostnaderna.

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.

Vi har haft stor tillväxt i våra verksamhetsområden vilket
initialt har medfört ökade kostnader. Trots detta gör vi
ett bättre verksamhetsresultat för 2018 än föregående år
mycket tack vare goda långsiktiga samarbeten, aktivare
marknadsföring som gett en ökad synlighet såväl i media
som i våra egna kanaler samt även en god kostnadskontroll.
Det negativa ekonomiska resultatet förklaras främst av den
beslutade satsningen på den nya organisationsstrukturen samt
att de planerade nya samarbetena och koncepten inte riktigt
tagit fart så som vi hoppats.

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 2018 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.

Webshop

Vår webshop är en central del i vår verksamhet och
under 2018 har vi haft ett mycket gott resultat vad
gäller försäljningen. Specifikt gäller det försäljningen
av simborgarmärket som tack vare sin regnbågsfärgade
layout, samarbetet med RFSL och Pride resulterade i ett
fantastiskt stort intresse för märket i samband med den
strålande sommaren. Vi ser också en ökad försäljning av
utbildningsmaterial vilket svarar väl mot de ökade antalet
simlärarutbildningarna under året.

Sommarsimskolor

I samarbete med och genom stöd från Trygg-Hansa har vi
under ett antal år haft möjlighet att intensifiera och utöka
arbetet med att stötta sommarsimskolor. Sajten www.
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Förvaltningsberättelse
MSB

Styrning, ledning och personal

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.

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 2018
har styrelsen haft ett konstituerande möte och elva ordinarie
möten. Till styrelsens hjälp finns tre råd för att bistå i
sakfrågor inom områdena Simkunnighet, Livräddning och
Säkerhet. Under hösten var ordförande Camilla Wikland
tvungen att ta en tillfällig time out från uppdraget, 1:e vice
ordförande Anders Jacobsson utsågs till tf ordförande tills
vidare. Svenska Livräddningssällskapets verksamhet leddes
under året av Generalsekreterare Karin Brand, stationerad
på rikskansliet i Stockholm. På kansliet har det under året
funnits elva anställda personer varav tre har varit knutna till
våra större projekt samt en arvoderad person i rollen som
förbundskapten.

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
SSM:s 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.

Framtida utveckling

Under året har den nya organiseringen verkställts fullt
ut i och med avvecklingen av kontoret i Göteborg som
möjliggjorde att all personal nu är samlade i Bromma även
om alla positioner ännu inte är besatta med heltidstjänster.
Avvecklingen förhandlades enligt arbetsrättsliga regler och de
två tjänstemän som var placerade i Göteborg erbjöds bibehålla
tjänsterna men med placering i Bromma. Ena person tackade
ja medan den andra avböjde erbjudande och sades därför upp
på grund av arbetsbrist (anställningen avslutas 2019-04-12).

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 positivt sätt sett hur samarbetet har möjliggjort en
mycket viktig utveckling av stödet till sommarsimskolorna.
Trygg-Hansa som barnens försäkringsbolag är en trygg
och trovärdig samarbetspartner för oss, vi kompletterar och
stärker varandras budskap och varumärken.

Inför 2018 togs beslutet att under de tre kommande åren
också ekonomiskt satsa på den nya organiseringen för att
år 2021 ha en ekonomi i balans där intäkter och kostnader
ger ett positivt verksamhetsresultat. Under 2018 gjordes
satsningar framförallt inom marknad och kommunikation
där en helt ny hemside- och kommunikationsstruktur togs
i bruk för att snabbt och effektivt kunna publicera där
viktig information, pressmeddelanden, utbildningar mm.
Samtidigt som vi genomför riktade satsningar har översyn
av våra löpande kostnader fortsatt och flera projekt kring
kostnadseffektivisering, bl.a. framtagning och produktion
av utbildningsmaterial, har genomförts vilket också är helt
nödvändigt att fortsätta med för att vi ska kunna nå vårt mål
med en ekonomi i balans.

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 idéburna/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 ståendeagenda frågor
som arbetsmiljö, jämställdhet- och mångfaldsfrågor,
personalfrågor i stort (anställningar, kompetensutveckling
m.m.). Fördelningen av arbetsuppgifter 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.

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 kommande år förbättrar det ekonomiska resultatet.
Vi ser med glädje fram emot att utvecklas tillsammans med
nya och befintliga samarbetspartners, medlemmar och andra
intressenter.
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Resultaträkning
Belopp i kkr

Not

2018-01-012018-12-31

2017-01-012017-12-31

293
48
15 523
6 767
280
22 911

297
62
14 327
5 834
259
20 779

-2 831
-5 795
-6 531
-9 281
-24 438

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

-1 527

-2 204

506
1
-3
504

1 282
-4
1 278

Resultat efter finansiella poster

-1 023

-926

Årets Resultat

-1 023

-926

Verksamhetsintäkter

Medlemsavgifter
Gåvor
Bidrag
Nettoomsättning
Övriga intäkter
Summa verksamhetsintäkter

3
3
4

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
Belopp i kkr

Not

2018-12-31

2017-12-31

10

-

-

11

2 960
2 960

3 891
3 891

2 960

3 891

975

842

1 252
81
581
1 914

1 428
247
682
2 357

113

113

Kassa och bank

3 370

2 254

Summa omsättningstillgångar

6 372

5 566

SUMMA TILLGÅNGAR

9 332

9 457

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

Kortfristiga placeringar

13
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Balansräkning
Belopp i kkr

Not

2018-12-31

2017-12-31

Ändamålsbestämda medel
Balanserat resultat

387
5 095

317
6 185

Summa eget kapital

5 482

6 502

813
846
655
1 536
3 850

341
875
497
1 242
2 955

9 332

9 457

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
Eget kapital
Ingående balans
Ändamålsbestämt av
givaren
Ändamålsbestämt av
styrelsen
Ändamålsbestämt av
årsstämman
Utnyttjande
Årest resultat
Utgående balans
Ändamålsbestämda
medel
Bertil Werners ledarskapsstipendium
Britta Mårtenssons
fond
Stifytande och ständiga
ledamöters fond
Claes Thorells simskolefond
Asta & Kickans simskolefond
Leif karlborgs minnesfond
Totalt

Ämdamålsbestämda medel
317

Totalt eget
kapital

6.185

6.502

2

2

83

-83

-15

15
-1.023
5.095

387
Ingående
balans

Ämb.
givare

Ämb.
styrelse

-1.023
5.482
Ämb. årsstämma

Utnyttjande

Utgående
balans

--

20

-2

18

261

3

-5

259

32

32

24

-2

--

2

-317

2
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22
2

60
83
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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 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 Livräddningssällskapetlämnat en ersättningför 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, dvs. 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.
Svenska Livräddningssällskapet
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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
anläggningstillgånghar 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 eventuella 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

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
Gåvor som redovisats i resultaträkningen
Insamlade medel
Allmänheten
Företag
Andra organisationer
Övriga
Summa gåvor i resultaträkningen
Bidrag som redovisas som intäkt
Insamlade medel
Stiftelser och fonder
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
InköpLivräddningssällskapet,
profileringsvaror
Svenska
SLS
Övriga förlagskostnader
802004-9683
Lagerförändring

Not 6 Lämnade bidrag och projektkostnader
SID 37
Självskydd vuxna
Verksamhetsbidrag till regionförbunden

2018
23
25
48
541
687
1 228
3 972
300
7 050
2 840
133
14 295
15 523
48
1 228
1 276

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

2018
3 856
1 584
463
864
6 767

2017
3 276
1 266
313
1 009
5 864

2018
771
465
810
302
602
16
-135

2017
534
401
1 573
215
584
4(6)
44
114

2 831

3 465
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2018
5 322
51

2017
5 135
39

Noter
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Not 6 Lämnade bidrag och projektkostnader
Självskydd vuxna
Verksamhetsbidrag till regionförbunden
Bidrag till Livräddarskolan
Övriga lämnade bidrag
Lämnade stipendier

2 831

3 465

2018
5 322
51
75
337
10

2017
5 135
39
75
115
17

5 795

5 381

Utdelat livräddarstipendium ur Leif Karlborgs minnesfond om vardera 3.000 kronor:
Elenore Brylén och Niklas Stam
Utdelat Claes Thorells simlärarstipendium om 2.000 kronor:
Annelie Andersson
Utdelat Bertil Wernes ledarskapsstipendium om 2.000 kronor:
Teresa Roslin
Utdelat bidrag ur Britta Mårtenssons fond till Gårdviks badortsförening (simskola) om 5.000 kronor

Not 7 Övriga externa kostnader
Resekostnader ej anställda
Konferenser/Träffar
Utveckling BLS/ interaktivt
Bokföringskostnader och systemlicenser
Konsultarvoden
Lokalkostnader
Övriga externa kostnader

2018
1 176
970
604
441
267
839
2 054
6 351

2017
1 351
469
58
391
237
813
2 063
5 382

2018
3
8
11

2017
3
8
11

2018
652
5 057
5 709
2 571
640

2017
613
4 788
5 401
2 273
497

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
Styrelse
Generalsekreterare
Övriga anställda
Summa
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)

Av organisationens pensionskostnader avser 163.583 (fg år 107.591) organisationens ledning [1 (1)
person]. Pensionspremier för samtliga anställda följer ITP-planen. Styrelseledamöterna har ej erhållit
lön eller arvode från Svenska Livräddningssällskapet. Under året har personer från de 24 regionförbunden arbetat ideellt för organisationen. Värdet av dessa ideella insatser har inte redovisats i
resultaträkningen.
Svenska Livräddningssällskapet
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Not 9 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är
anläggningstillgångar
Utdelning värdepapper
Resultat från försäljning av aktier
Summa

2018
186
320
506

2017
204
1 078
1 282

2018

2017

617
617

617
617

-617
-617

-617
-617

-

-

2018
3 891
44
-975
2 960
3 696

2017
4 460
968
-1 537
3 891
5 536

2018
63
518
581

2017
88
594
682

Redovisat
värde

Marknadsvärde

113
113

113
113

2018
873
274
79
11
300
1 537

2017
738
232
59
12
201
1 242

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 och anskaffningar
Försäljningar
Utgående anskaffningsvärde
Marknadsvärde per 2018-12-31

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

2018
731
548
-

2017
772
1 250
-

1 279

2 022

Svenska Livräddningssällskapet leasar kontorslokaler, avtal om lokalhyror sträcker sig till 2020-09-30.
Kostnaden för leasingavgifter under räkenskapsåret uppgår till 731 tkr (728).

Not 16 Ställda säkerheter
Företagsinteckningar

Not 17 Eventualförpliktelser och eventualtillgångar

Not 18 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets utgång.
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2018
600

2017
600

2018
Inga

2017
Inga

Underskrifter

Stockholm den 15 mars 2019
Stockholm den 17 april 2019
Stockholm den 17 april 2019

Stockholm den 17 april 2019

Anders Jacobsson
Anders
Jacobsson
Ordförande
Ordförande
Anders Jacobsson

Karin Brand
Karin Brand
Generalsekreterare
Generalsekreterare
Karin
Brand

Ordförande

Generalsekreterare

Jörgen Hallberg

Gitt Johansson
Johansson
Gitt
1:e viceGitt
ordförande
Johansson

Jörgen
Hallberg
2:e
viceJörgen
ordförande
Hallberg
2:e vice ordförande

1:e vice ordförande

2:e vice ordförande

1:e vice ordförande

Camilla Wikland
Ledamot

Kurt Näslund
Ledamot
Kurt Näslund

Camilla
Wikland
Camilla
Wikland
Ledamot
Ledamot

Kurt Näslund

Ledamot
Ledamot

Annette Nääs
Ledamot
Annette Nääs
Annette
Nääs
Ledamot

Annika Svensson
Ledamot
Annika Svensson
Annika Svensson
Ledamot

Ledamot

Ledamot

Kennie Thörn
Ledamot
Kennie Thörn
Ledamot
Kennie Thörn

Martin Fehne
Ledamot
Martin Fehne
MartinLedamot
Fehne

Ledamot

Ledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den 17 april 2019

Vår revisionsberättelse har lämnats den 17 april 2019

Vår revisionsberättelse har lämnats den 17 april 2019
Erik Albenius
Auktoriserad revisor
Erik Albenius
Auktoriserad revisor

Bo s Carlsson

Bo s Carlsson

Erik Albenius
Auktoriserad revisor

Bo s Carlsson
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Revisionsberättelse
Till årsmötet i Svenska Livräddningssällskapet, org.nr 82004-9683

Rapport om årsredovisningen

Styrelsens och generalsekreterarens ansvar

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Svenska Livräddningssällskapet för år 2018. 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 2018 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 2018 (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.
Svenska Livräddningssällskapet
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Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för
att årsredovisningen upprättas och att den ger en 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 misstag.
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 misstag. 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 misstag 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 misstag, 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 misstag, 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
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•

•

•

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 2018.

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 17 april 2019

Erik Albenius		
Auktoriserad revisor

Bo S Carlsson

Vi tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
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