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2004 – en symbolisk final och en ny start framåt

OS i Aten 2004 har varit det symboliska målet för de 
topp- och talangprogram som SOK startade 1998. 
Siktet var högt redan från början med visionen ”20 
medaljer i Aten”. Talangprogrammet hade som mål 
att ett antal lovande aktiva skulle få möjlighet att, 
anpassat till sina individuella behov, få göra en full-
värdig satsning mot världstoppen, och programmet 
har levererat. Sedan starten har 35 aktiva, varav 28 i 
sommaridrotterna, tagit steget från att vara lovande 
till att ta medalj vid VM.

Det är ett resultat som fått internationell uppmärk-
samhet. År för år har vi kunnat följa hur den blivande 
OS-truppen till Aten blivit allt starkare. Vi var på väg 
mot den konkurrenskraft vi drömt om, när vi drab-
bades av flera bakslag det sista halvåret fram emot OS. 
Skador, sjukdomar och missade internationella kval 
reducerade möjligheterna, men truppen var ändå den 
kanske starkaste på flera decennier. 

Aten bjöd på fantastiska spel och OS-truppen på för-
hoppningar, stor dramatik, jubel och förtvivlan. De 
sju medaljerna, med fyra glänsande guld i toppen, var 
strålande, men utfallet som helhet speglade inte den 
utveckling vi haft i svensk idrott sedan OS i Sydney 
2000. Att många gjorde starka prestationer i hård 
kamp om medaljerna, med bl a åtta fjärdeplatser, väger 
inte upp den helhetsbilden.

Allt fler länder satsar allt mer på sin elitidrott. Den 
internationella konkurrensen blir allt hårdare – som 
vanligt. Vågar man satsa så finns också risken att miss-
lyckas. Men i motgången ligger också lärdomar som 
kan göra oss ännu bättre och truppen är ung. Många 
som fått sitt internationella genombrott de senaste 
åren behöver mer tid för att på allvar etablera sig i den 
yppersta toppen och fler är på väg bakom. Utvärde-
ringen av OS visade att det fortfarande finns saker att 
förbättra men också att det mesta av de brister som 
funnits tidigare är på väg att rättas till.

Den långsiktiga ekonomiska planen fullföljdes under 
2004 vilket innebar en lägre stödnivå än året innan och 
att stödet till flera sommaridrotter bromsades upp i 
takt med att OS-truppens sammansättning klarnade. 

Under 2004 utvärderades också verksamheten sedan 
1998 inom topp- och talangprogrammen. I takt med 

att vi vunnit erfarenheter har programmen justerats en 
del på vägen och det är så vi måste se på elitstödet. I 
en dynamisk miljö är jakten på ständiga förbättringar 
en livsstil – samtidigt som det krävs uthållighet och 
tålamod. 

I det beslut SOK:s styrelse fattade i december 2004 
om riktlinjerna för en ny långsiktig satsning, med OS 
2012 som horisont, ligger de bärande idéerna fast sam-
tidigt som en del viktiga förändringar görs. Topp- och 
talangprogrammen slås samman för än bättre möjlig-
heter att nyansera och anpassa stödet. Fokuseringen 
på att utveckla och individanpassa träningsprocessen, 
kärnan för prestationen, ökar och ett fast resursteam 
skapas för att ge ett ännu bättre kompetensstöd till 
tränare och aktiva. Samtidigt gör de goda erfarenhe-
terna av att projektvis stödja OSF (Olympiska Special 
Förbund) i utvecklingsstegen upp mot topp- och ta-
langstödet att den typen av insatser får en tydligare 
plats i stödsystemet. Trycket underifrån behöver helt 
enkelt öka. 

Parallellt med att se över elitstödet har stor kraft under 
2004 ägnats åt kontakter med regering och näringsliv 
för att lösa finansieringen av nästa långsiktiga period. 
Även här bygger vi vidare på de goda erfarenheterna. 
Olympialaget fortsätter som plattform för vårt sam-
arbete med näringslivet och samspelet mellan stat och 
näringsliv blir en hörnpelare också framöver. Inom 
den ramen erbjuder vi nya möjligheter för företagen 
och söker vägar till ett närmare samarbete med OSF. 
2004 innebar att vi framgångsrikt fortsatte att prova 
nya vägar för att på hemmaplan ekonomiskt utnyttja 
den allt mer ökande dragningskraften runt de Olym-
piska Spelen. 

En dragningskraft som återspeglas i de väldiga eko-
nomiska krafter som ett OS-arrangemang genererar. 
På ytan talas det ofta om ”kostnaderna” för ett OS, 
men under den ytan finns en annan verklighet, som 
handlar om besöksströmmar, investeringar, ökad eko-
nomisk aktivitet, positiva samhällsekonomiska effek-
ter och framtidstro.

Arbetet med att förbereda en ansökan om vinter-OS 
2014 i Östersund har fortsatt under året. Anslaget är 
tydligt. Omsorgsfullt studerar vi förutsättningarna. 

Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) sammansättning
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Steg för steg fördjupar vi underlaget. Går vi fram med 
en ansökan ska vi veta att vi har ett konkurrenskraftigt 
erbjudande. Vi gör detta tillsammans inom idrotten, i 
samklang med regionen och staten. Om ett eventuellt 
OS skulle komma i konflikt med andra viktiga sam-
hällsintressen är projektet historia.

2004 har varit ett spännande år i en allt starkare olym-
pisk rörelse. Internationellt kan vi glädjas åt att 

SOK:s generalsekreterare Gunilla Lindberg har både 
blivit vice president i IOK (Internationella Olympiska 
Kommittén) och fått uppdraget som generalsekreterare 
i ANOC (Association of National Olympic Commit-
tees). Redan från start har hon visat de möjligheter 
detta ger för att flytta viktiga frågor framåt och stärka 
de nationella olympiska kommittéernas position.

Långsiktig framgång förutsätter att alla drar åt sam-
ma håll. Året har präglats av ett fortsatt mycket gott 
samarbete med RF/RS (Riksidrottsförbundet/Riksi-
drottsstyrelsen) och inte minst genom Elitidrottsrådet 

en fortlöpande dialog med RF, SISU och representan-
ter för SF (Specialförbund) om hur förutsättningarna 
för elitidrottsutveckling kan förbättras. Rådet ser till 
helheten och hur de olika organisationerna, var och 
en inom sitt uppdrag, kan bidra. Rådet är därför ett 
nödvändigt komplement till de insikter som SOK:s 
mycket nära samarbete med OSF och dess landslags-
ledningar ger för att utveckla vår del av stödet.

I sex år har vi fått möjligheten att satsa mer målmed-
vetet än någonsin. Det har burit frukt. Både de som nu 
är framme vid eller nära sina gulddrömmar och andra 
unga lovande idrottare förtjänar de möjligheter som 
skapats – för egen del, men också för de förebilder 
de blir för andra både inom idrotten och på andra 
områden. Sverige har låtit tala om sig internationellt 
för sin utvecklingskraft. Nu ska vi också visa vår ut-
hållighet.

SOK vill tacka alla samarbetspartners, i ”det stora 
OS-laget” som gjort våra satsningar möjliga.

Mona Sahlin i rollen som idrottsminister besökte OS-byn i Aten och visades runt i den svenska förläggningen av Gunilla Lindberg och 
Stefan Lindeberg.
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Uppdrag
Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) är den svenska 
idrottsrörelsens högsta instans i olympiska frågor. 
SOK:s uppgift är att utveckla och värna om den olym-
piska rörelsen i Sverige i enlighet med bestämmelserna 
i Internationella Olympiska Kommitténs (IOK) stad-
gar. SOK samarbetar med Sveriges Riksidrottsförbund 
(RF).

Medlemskap/Beslutande organ
Medlemskretsen utgörs primärt av svenska olympiska 
specialidrottsförbund (OSF) samt av svensk ledamot 
av IOK.

SOK:s högsta beslutande organ är årsmötet som 
väljer styrelse. Styrelsen består av styrelsens ordfö-
rande, åtta ledamöter samt svensk som är ledamot 
av IOK. Vid årsmöte närmast efter sommar-OS och 
gällande för fyra år väljs ordförande tillika ordfö-
rande i SOK:s styrelse samt fyra övriga ledamöter av 
styrelsen. Styrelsen utser inom sig generalsekreterare 
om sådan ej anställs.

Styrelsen har under året sammanträtt nio gånger. 
Ett extra årsmöte per capsulam angående val av 

revisorer ägde rum mellan den 18 och 24 juni 2004.

Verksamhet

Internationell verksamhet och  
central administration (not 1)

Tekniska förberedelser för olympiskt  
deltagande
Uppgift/mål
SOK ansvarar för de praktiska förberedelserna för 
svenska truppers deltagande i Olympiska spel och 
Europeiska Olympiska Ungdomsfestivaler (EYOF, s k 
Ungdoms-OS). De svenska trupperna ska ges optimala 
förutsättningar för att prestera resultat.

Verksamhet
Slutförberedelserna för de olympiska sommarspelen 
i Aten var mycket intensiva under våren 2004. Vissa 

problem gällande planerade logilösningar både för 
gästprogram och extra inkvartering för truppen kunde 
inte lösas förrän i ett sent skede.

Förberedelserna för vinter-OS i Turin intensifierades 
efter OS i Aten. SOK har under året löst inkvarterings-
frågor och övriga praktiska frågor för det svenska 
deltagandet. Organisationskommittén har haft interna 
problem med ekonomiska svårigheter och oenighet 
i högsta ledningen. Testtävlingar har ägt rum i flera 
idrotter med svenskt deltagande.

SOK gjorde ett första officiellt besök till Organi-
sationskommittén för OS i Peking (BOCOG) i mars 
2004. SOK har sedan länge bra relationer med både 
BOCOG och Kinas Olympiska Kommitté. 

Det praktiska arbetet med förberedelserna för det 
olympiska deltagandet både i Aten, Turin och Peking 
har varit omfattande. Kvalitetskraven ökar och det är 
oftast en nödvändighet att finna egna kompletterande 
lösningar för att säkra optimala förutsättningar för 
truppen.

Övrig internationell verksamhet
Uppgift/mål
SOK svarar för Sveriges representation och samarbete 
inom den olympiska rörelsen. Möjligheten att där på-
verka idrottens utveckling utifrån våra värderingar och 
intressen ska utnyttjas.

Verksamhet
Den idrottspolitiska verksamheten inom den Olympis-
ka rörelsen har ökat högst väsentligt under det senaste 
decenniet. SOK har, särskilt genom sin generalsekre-
terare Gunilla Lindberg, en aktiv roll inom Interna-
tionella Olympiska Kommittén (IOK), Association of 
National Olympic Committees (ANOC) och Europas 
Olympiska Kommittéer (EOC) med styrelser och kom-
mittéer. (Internationell representation se sid 24).

Dessa internationella plattformar har främst använts 
för att värna om de nationella olympiska kommittéer-
nas intressen när det gäller genomförandet av de olym-
piska spelen och i frågor om rättigheter av betydelse 
för marknadsföring och finansiering framöver.

Styrelsen för Sveriges Olympiska Kommitté får härmed avge 
årsredovisning för räkenskapsåret 2004

Förvaltningsberättelse
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På förslag från Östersunds och Åre kommuner ini-
tierades under 2003 en förstudie, under SOK:s led-
ning, angående förutsättningarna att ansöka om att 
få arrangera vinter-OS 2014. Förstudien slutfördes 
under 2004. Styrelsen beslutade vid styrelsemötet i 
december att arbetet med att utreda förutsättningarna 
för ett vinter-OS i Sverige 2014 skall fortsätta under 
våren 2005. Utredningen skall närmast inriktas på 
ekonomiska aspekter på projektet vid sidan av de hit-
tills studerade investeringsbehoven, såsom en första 
driftsbudget för spelens genomförande.

Information
Uppgift/mål
SOK har en viktig informationsroll om den olympiska 
rörelsen och dess värdegrund. SOK ska kunna svara 
upp mot den externa efterfrågan på information och 
aktivt föra ut information inte minst för att inspirera 

fler att engagera sig och utvecklas inom den olympiska 
idrotten

Verksamhet
Den av styrelsen tidigare fastlagda kommunikations-
trategien fullföljdes under året.

Exempel på aktiviteter som genomfördes under 
året:
•  SOK:s nya hemsida togs i drift. Sidan är designad  
 och underhålls tekniskt av AtosOrigin
•  En TV-dokumentär från Olympic Camp sändes i  
 SVT med över en miljon tittare
•  Nära 100 presskonferenser genomfördes under  
 SOK:s ledning i samband med spelen i Aten
•  Presentation av den svenska OS-truppen togs  
 fram både i tryckt och digital form

Profileringen av de olympiska idrotterna ökade mar-

Olympiatravet på Åby i samarbete med ATG arrangerades den 17:e april och gav rekordresultatet 8,3 miljoner kronor till SOK.
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kant under året speciellt i Sveriges Television. De lö-
pande kontakterna med media har under året varit 
intensiva. Exponeringen av SOK har ökat och den 
mediala förståelsen för SOK:s verksamhet har också 
ökat väsentligt.

Sveriges Olympiska Akademi (SOA)
Uppgift/mål
SOA har som huvuduppgift att informera om den 
olympiska rörelsen, dess historia och ideal. SOA är 
en kommitté inom SOK.

Verksamhet 
Över 500 skolor deltog i ”OS i Din skola”. Skolorna 
kunde till självkostnadspris beställa en affischkol-
lektion med olympisk historia och information som 
framtogs under våren. ”OS i Din Skola” exponerades 
under april/maj på Arlas mjölkpaket.

SOA:s nätverksgrupp hade under året ett antal upp-
drag i skolor och andra organisationer. Ett samarbete 
med Kunskapskraft och Media inleddes innebärande 
deltagande i Värdehandboken där olympisk informa-
tion spreds till skolor runt om i Sverige.

Olympiskt deltagande (not 2)
Uppgift/mål
SOK organiserar och leder det svenska deltagandet vid 
OS. Konkreta resultatmål för OS i Aten 2004 var 20 
medaljer och för Turin 2006 elva medaljer.

Verksamhet
Medaljmålet inför OS i Aten nåddes inte. Utfallet på 
sju medaljer (fyra guld, ett silver och två brons) speglar 
inte den starka resultatutveckling svensk idrott haft 
efter OS i Sydney.

Utvärderingen av OS visade att såväl slutförberedel-
ser som genomförandet på plats i Aten i stort fungerat 
mycket bra. De svagheter som visades i utvärderingen 
av OS i Sydney har åtgärdats. Fortfarande finns emel-
lertid förbättringar att göra. Delvis är detta emellertid 
avhängigt det gällande regelverket för OS med mycket 
knappa ledarkvoter.

SOK:s praktiska förberedelser, resarrangemang, 
utrustning, boendelösningar mm fick liksom SOK:s 
operativa insats på plats ett mycket högt betyg av 
aktiva och ledare.

Kostnaderna för det olympiska deltagandet fort-
sätter att stiga. I allt högre utsträckning tvingas SOK 

också att betala för tekniska lösningar redan åren före 
ett OS. Det innebär en belastning likviditetsmässigt. 
Regeringen har nu närmat sig SOK:s önskemål om 
en utjämning mellan olika år av bidraget till genom-
förandet av OS. 

Marknadsföring (not 3)
Uppgift/mål
Grunden ska läggas för att långsiktigt säkerställa finan-
sieringen av SOK:s nya elitprogram (2005–2012) på 
minst samma nivå som de senaste åren.

Verksamhet
SOK:s avtal med företagen i sponsorgruppen ”Olym-
pialaget” är långsiktiga och har en löptid från 1998 
till och med juni 2005. ”Olympialaget” har genom sitt 
bolag Våga Vinna AB från starten av talangprogram-
met 1998 själv svarat för information och service till 
de ingående företagen. Som en extraordinär insats 
planerade och genomförde Våga Vinna AB också en 
särskild kampanj hösten 2003–våren 2004 under rub-
riken ”Heja Sverige”. Kampanjen blev exponerings-
mässigt mycket framgångsrik och gav också SOK ett 
visst ekonomiskt överskott.

Under 2004 har den framtida strukturen på SOK:s 
marknadsföringsprogram diskuterats med de berörda 
företagen. Erfarenheterna av att samverka inom en 
grupp av sponsorföretag är goda och ska föras vidare. 
Det innebär också att sponsorgruppen även fortsätt-
ningsvis ska gå under beteckningen Olympialaget. 
Däremot avvecklas det särskilda bolaget så att infor-
mation och service till de ingående företagen utgår 
direkt från SOK. Avsikten är att öka närheten mellan 
företagen och den olympiska verksamheten.

I samband med avvecklingen av Våga Vinna AB har 
huvuddelen av de ingående företagens ersättningar 
till SOK för 2005 förskotterats till SOK. Samtidigt är 
SOK fritt att teckna nya avtal från och med årsskiftet 
2004/2005.

En ny struktur för Olympialaget har lagts fast inne-
bärande flera olika nivåer för samarbetet mellan ett in-
gående företag och SOK. Bakgrunden är ett uttryckligt 
önskemål från flera företag såväl att stärka samspelet 
med SOK som att öka utnyttjandet av samarbetet ex-
ternt och internt.

Inom ramen för den gällande uppgörelsen med SOK 
och näringslivet om motfinansiering av sponsorstödet 
till talangprogrammet kommer staten att tillskjuta 15 
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miljoner kronor för SOK:s elitstöd även under 2005. 
Under 2004 har dialogen fortsatt med regeringen med 
sikte på en fortsatt och utökad motfinansiering för den 
kommande långsiktiga planeringsperioden. 

ATG och Olympiatravet är en hörnpelare i finansie-
ringen av SOK:s stöd till OS-förberedelser. 

Årets Olympiatrav genomfördes den 17 april på 
Åby travbana. Samarbetet gav 8,3 miljoner kronor 
vilket är ett rekordresultat. Sedan starten 1979 har 
SOK mottagit närmare 120 miljoner  kronor för sin 
medverkan i Olympiatravet. ATG ingår också som 
medlem i Olympialaget. Under 2005 ska avtalet med 
ATG om Olympiatravet förlängas.

Samarbetet med Nordea Kapitalförvaltning AB 
om Olympiafonden är en annan av SOK:s viktigaste 
inkomstkällor. Under 2004 inbringade det närmare 
5,3 miljoner kronor och från starten 1988 har SOK 
erhållit närmare 75 miljoner kronor.

2004 var det sista året av fyra för IOK:s interna-
tionella marknadsföringsprogram TOP V. De avtal 
SOK tecknar för att medverka i programmet och eta-
blera samarbete med de ingående företagen innebär 
en mycket betydelsefull intäkt för SOK. Under 2004 
har SOK förhandlat om ett ramavtal för de kommande 
fyra årens motsvarande program, TOP VI. Ett nytt 
avtal har tecknats som innebär en höjd nivå med när-
mare 30 procent.

Glädjande nog har det nationella samarbetet med 
några av de ingående företagen utvecklats mycket po-
sitivt under de senaste åren. Samsung och VISA är bra 
exempel på detta liksom samarbetet 2004 runt de in-
ternationella projekt där TOP-partners är engagerade, 
som Samsung och Coca Cola för den olympiska fack-
elstafetten och McDonalds för Olympic Day Run.

Den olympiska fackelstafetten som ägde rum i 
Stockholm den 1 juli 2004 var en unik händelse. För 
första gången arrangerades en global fackelstafett med 
besök i de städer som tidigare arrangerat sommar-OS. 
Det blev en minnesrik dag med stor fokusering på den 
olympiska rörelsen och OS i Aten. En ceremoni hölls i 
Kungsträdgården med stor publik och Stockholms ga-
tor kantades av tusentals människor. Dagen avslutades 
med en olympisk fest i Stockholms stadshus.

Olympic Day Run genomfördes på Sundbybergs 
IP lördagen den 28:e augusti i samarbete med McDo-
nalds, internationell huvudsponsor för Olympic Day 
Run, och Sundbybergs IF.

Nytt för året var att samarbetet med McDonalds 

innebar att även ungdomar/barn fick delta och att ar-
rangemanget med denna målgrupp genomfördes på 
många platser i landet.

I samband med OS i Aten provades via tilläggs-
avtal ett antal nya projekt med såväl företag inom 
Olympialaget som IOK:s TOP-partners. Det gav po-
sitiva erfarenheter för framtiden. Exempel på detta är 
samarbetet med Telia beträffande rörliga OS-bilder 
via mobilnätet, Samsungs OS-paket och Stadiums 
lansering via sina butiker av en olympisk kollektion. 
Kollektionen byggde på den utrustning som Stadium, 
som officiell leverantör, tagit fram för den svenska 
truppen till OS i Aten.

Elitprogrammet (not 4–6)

Det samlade stödet
Elitprogrammet består av topprogram, talangprogram 
och supportprogram. 

En omfattande utvärdering av SOK:s elitprogram 
gjordes under år 2004, såväl internt som via en extern 
utvärderare för att bredda underlaget för en diskussion 
om inriktningen av en ny långsiktig programperiod. 

I december 2004 beslutade SOK:s styrelse om 
riktlinjer för det framtida elitstödet, för perioden 
2005–2012. De innebär att de bärande idéerna från 
innevarande period ligger fast. Samtidigt görs några 
betydelsefulla förändringar:
• Topp- och talangprogrammen slås samman till  
 ett (1) program
• Försteg till topp- och talangprogrammet ska  
 kunna stödjas 
• Ett fast resursteam skapas för kompetensstöd till  
 utveckling av träningsprocesser 
• OSF ska ha en väl förankrad utvecklingsidé för  
 vägen till världstoppen, en uppdaterad krav-
 analys med uppföljningsprogram och beskrivning  
 av träningskoncept

Samtidigt beslutade styrelsen att planeringsdialogen 
kunde inledas med sommaridrotterna enligt de nya 
riktlinjerna. För vinteridrotterna fullföljs satsningen 
mot OS i Turin enligt det gällande programmet och 
de fastlagda planerna.

De senaste åren har SOK kunnat satsa ca 50 miljo-
ner kronor i elitstöd. Inriktningen för den kommande 
perioden är att nå minst samma nivå, med målet 80–85 
miljoner kronor per år. 
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Topprogrammet (not 4)
Uppgift/mål
Sveriges främsta aktiva ska få optimala förutsättningar 
att förbereda sig inför kommande OS.

Verksamhet
Vid ingången av 2004 ingick 52 aktiva och två lag från 
sommaridrotterna i toppgruppen. Från vinteridrot-
terna ingick 21 aktiva och tre lag. 

Under året utgick också stöd till aktiva som utan 
att vara med i topp- eller talanggrupperna var aktuella 
för OS i Aten. Det gäller främst aktiva som är betydel-
sefulla komplement i olika lagtävlingar. Det betyder 
bland annat att de kommit ifråga för stipendier och 
att de fått del av SOK:s medicinska stöd.

Stödet har som tidigare bestämts utifrån en indivi-
duell utvecklingsplan och anpassats efter behov. För 

sommaridrotterna har satsningen varit inriktad mot 
OS i Aten. Kontrollpunkter har därför lagts in i över-
enskommelserna om stöd kopplat till internationella 
kval och SOK:s uttagningar av truppen. Det innebär 
att stödet kraftigt bromsats upp för aktiva som missat 
att kvala in till OS. 

Talangprogrammet (not 5)
Uppgift/mål
Våra mest lovande aktiva ska få optimala möjligheter 
att ta steget till den absoluta världstoppen

Verksamhet
OSF har sedan programmet startades hösten 1998 
sammantaget nominerat närmare 900 aktiva till pro-
grammet, varav 197 har tagits in i talanggruppen. 

Med utökade resurser kunde under en period fler 

Emelie Öhrstig, skidor, testas för talangprogrammet under överinseende av Kungen och testledaren Mårten Fredriksson.
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aktiva ges utrymme i programmet. Vid ingången till 
2004 hade antalet minskat något och talanggruppen 
omfattade 106 aktiva.

Programmet har haft OS 2004 som primärt mål. De 
aktiva är föremål för en fortlöpande uppföljning och 
om inte utvecklingstrenden pekar åt rätt håll efter ett 
antal år får den aktive lämna programmet.

Detta fick genomslag under 2004. I och med att allt 
fler aktiva varit inne både tre, fyra och fem år i pro-
grammet och OS ryckte allt närmare blev det också fler 
som inte klarade av att leva upp till utvecklingsmålen. 
Vid utgången av 2004 var det endast 65 aktiva kvar 
i talanggruppen.

På samma sätt som för toppgruppen byggs stödet 
upp utifrån en individuell utvecklingsplan och även 
för de flesta talangerna har det funnits inbyggda kon-
trollpunkter utifrån kvalen till OS i Aten. Det gjorde 
att många aktiva fick lämna gruppen redan på som-
maren och kostnaderna i programmet sjönk därmed 
väsentligt jämfört med föregående år.

Under föregående år pågick också ett antal förbe-
redande gruppsatsningar med sikte på OS i Peking 
2008. Dessa var uttalat begränsade i tiden och syftade 
till att påbörja en satsning mot OS i Peking och till 
att förbereda nya aktiva för talangprogrammet. Även 

den planenliga uppbromsningen av dessa insatser har 
reducerat kostnaderna för programmet under 2004. 

Satsningen har varit en betydande framgång. Av 
de 132 aktiva som så här långt har passerat igenom 
programmet har 35 eller ca 27 procent tagit klivet från 
att vara lovande till att ta medalj vid VM.

Supportprogrammet
Uppgift/mål
Tränare och aktiva ska ha tillgång till högsta möjliga 
kompetens på olika områden av betydelse för elitut-
vecklingen.

Verksamhet
2004 präglades av att det var ett OS-år. Antalet ut-
vecklingsprojekt inom sommaridrotterna minskade 
naturligt när man var på väg in i slutförberedelserna 
för ett OS.

Samtidigt har ett större s k paraplyprojekt, på temat 
höghöjd, genomförts under året med sikte på vinter-
OS i Turin.

Dialogen mellan SOK, RF och övriga berörda orga-
nisationer om en bättre samordning av resurserna för 
forskning, utvecklingsarbete, testning och medicinsk 
support har fortsatt under året.

De olympiska sommarheadcoacherna samlades i Vålådalen i januari inför OS-säsongen 2004.
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Flerårsöversikt (Mkr)
  

 2004 2003 2002 2001** 2000 
 

Statsbidrag administration 3 3 2 3 2

Statsbidrag olympiskt deltagande 25 - 18 16 2

Statsbidrag talangprogram 15 15 15 15 12

Licensintäkter 39 34 34 46 32

Finansiellt netto 3 1 1 9 1

Övriga intäkter 4 1 4 9 0

Summa intäkter 89 54 74 98 49 

 

 

Bidrag och stipendier -38* -54 -38 -46 -30

Olympiskt deltagande -25 -3 -18 -20 -2

Övriga kostnader -18 -19 -18 -24 -14

Summa kostnader -81 -76 -74 -90 -46

Redovisat resultat 8* -22 0 8 3

Redovisat eget kapital 38 30 53 52 44

Skillnad mellan redovisat värde och 

marknadsvärde på värdepapper 2 4 3 2 16

Eget kapital till marknadsvärde 40 34 56 54 60

Antal anställda 13 13 13 12 11

*Fr.o.m 2004 redovisas anslag till OSF vinter först påföljande år när beloppen är kända.
Detta innebär således en senareläggning av tidpunkten för redovisning (kostnadsföring) av bidra-

gen  jämfört med tidigare år. Om tidigare redovisningsprincip hade applicerats kan grovt uppskattas 
att 2004 års resultat skulle belastats med ytterligare 5 mkr i kostnader i form av bidrag.

**Omfattande 18 månader.

SOK:s resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med      
tilläggsupplysningar.

Alla belopp anges i tkr såvida inte annat särskilt anges.
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Den olympiska elden kom till Stockholm den första juli 
och möttes av tusentals människor som följde den från 
”maratonstenen” i Sollentuna till slutmålet i Kungsträd-
gården. Där mötte 12 000 människor Pernilla Wiberg som 
förde elden den sista biten till slutmålet på stora scenen. 
För första gången i historien besökte elden samtliga städer 
som arrangerat ett olympiskt sommarspel. Publiken i 
Kungsträdgården bjöds samtidigt på en show där de bland 
annat fick höra E-Types OS-låt Olympia.
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RESULTATRÄKNING Not 2004 2003

INTÄKTER   
Statsbidrag 1-2,5 42 345 18 000
Bidrag Olympic Solidarity  1-6 2 084 526
Bidrag RF 5 500 740
Licensavtal, varumärket 3,5 38 535 33 810
Övriga bidrag och intäkter 1,3 2 120 253

Summa intäkter  85 584 53 329 

KOSTNADER   
Lämnade bidrag  4-6 -36 640 -53 808
Projektrelaterade kostnader 1-2,4-7 -31 677 -12 157
Administrativa kostnader:   
Personalkostnader, arvoden 1-2,4-7 -7 758 -6 859
Avskrivning på inventarier 1,4-6 -11 -
Övriga rörelsekostnader 1,3-6 -5 398 -3 139

Summa kostnader  -81 484 -75 963

Rörelseresultat  4 100 -22 634 

Resultat från finansiella investeringar   
Ränteintäkter och liknande resultatposter 8 3 279 837

ÅRETS RESULTAT  7 379 -21 797

Ekonomisk redogörelse för Sveriges Olympiska Kommittés 
verksamhet 1 januari – 31 december 2004

BALANSRÄKNING Not 2004-12-31 2003-12-31
   
TILLGÅNGAR   
Anläggningstillgångar    
Materiella anläggningstillgångar   
Inventarier 9 95 -

Summa anläggningstillgångar  95 -

Omsättningstillgångar   
Kortfristiga fordringar   
Kundfordringar  7 220 955
Övriga fordringar  905 1 069
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 4 676 9 968

Summa kortfristiga fordringar  12 801 11 992

Kortfristiga placeringar 11 26 672 32 948 

Kassa och bank  9 645 8 045

SUMMA TILLGÅNGAR  49 213 52 985

EGET KAPITAL OCH SKULDER  

Eget kapital   
Fritt eget kapital: 12  
Balanserat resultat   30 725 52 522
Årets resultat  7 379 -21 797

Summa eget kapital  38 104 30 725 

Kortfristiga skulder   
Leverantörsskulder  5 055 1 186
Övriga skulder  260 6 968
Upplupna kostnader och förutbetala intäkter 13 5 794 14 106

Summa kortfristiga skulder  11 109 22 260 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  49 213 52 985
   
Poster inom linjen   
Ställda säkerheter     Inga Inga
Ansvarsförbindelser   Inga Inga
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Tilläggsupplysningar    
  
Övergripande redovisningsprinciper    
Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisningslagen samt allmänna råd och rekommendationer från 
Bokföringsnämnden och FAR.    

  
Intäkts- och kostnadsredovisning    
Intäkter i form av statsbidrag, och kostnader relaterade till ett olympiskt spel redovisas i sin helhet under det 
räkenskapsår ett olympiskt spel genomförs. 
Som huvudprincip intäktsförs licensavgifter och sponsorbidrag vid faktureringstidpunkten. 
Lämnade bidrag kostnadsförs när bindande beslut om bidrag föreligger och en tillförlitlig uppskattning av 
beloppen kan göras.  
Samtliga intäkter och kostnader fördelas på aktiviteter enligt not 1–6 nedan. Fr o m 2004 sker ej längre omföringar 
av bidrag mellan aktiviteterna i resultatutjämningssyfte. Jämförelseårets uppgifter har anpassats härtill.  
 

   
Ändrad redovisningsprincip    
Fr o m 2004 kostnadsförs anslag till vinter OSF först det år beloppen är kända. Om tidigare redovisningsprincip 
hade applicerats, kan grovt uppskattas, att 2004 års resultat skulle belastats med ytterligare 5 mkr i kostnader i form 
av bidrag.  

    
Fordringar    
Fordringar redovisas till det belopp varmed de beräknas inflyta.   

  
Anläggningstillgångar    
Inventarier skrivs av enligt plan över förväntad nyttjandeperiod på 5 år. Avskrivning påbörjas när tillgången tas i bruk.

 
Kortfristiga placeringar    
Kortfristiga placeringar redovisas till det lägsta av anskaffnings- resp marknadsvärde för portföljen i sin helhet då 
syftet är att uppnå riskspridning.

Not 1. Central administration  2004 2003
   
Statsbidrag administration  3 000 3 000
Bidrag Olympic Solidarity  143 169
Övriga intäkter  399 3

Summa intäkter  3 542 3 172
   
Projektrelaterade kostnader:   
Olympiska akademien  -248 -243
Internationell verksamhet  -105 -200
Informationsverksamhet  -764 -619
Olympiska Guldklubben  -10 -47
Administrativa kostnader:   
Personalkostnader, arvoden  -3 513 -3 071
Avskrivning på inventarier  -3 -
Övriga rörelsekostnader  -1 493 -1 312

Summa kostnader  -6 136 -5 492

ÅRETS RESULTAT  -2 594 -2 320

Noter till resultat- och balansräkning
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Not 2. Olympiskt deltagande  2004 2003
   
Statsbidrag OS  24 345 -
Bidrag Olympic Solidarity  220 -

Summa intäkter  24 565 -

Projektrelaterade kostnader:   
OS Aten 2004  *1 -24372 -
EYOF/vinter-03  - -1 309
EYOF/sommar-03  - -1 230
Administrativa kostnader:   
Personalkostnader, arvoden  -193 -

Summa kostnader  -24565 -2 539

ÅRETS RESULTAT  0 -2 539 
  

Not 3. Marknadsföring  2004 2003 
    
Licensintäkter varumärket  23 535 18 810
Bidrag Olympic Solidarity  1 141 19
Övriga intäkter  1 721 -

Summa intäkter  26 397 18 829
   
Administrativa kostnader:   
Övriga rörelsekostnader  -2 695 -411

Summa kostnader  -2 695 -411

Ränteintäkter och liknande resultatposter  3 279 837

ÅRETS RESULTAT  26 981 19 255
   

Not 4. Topp-program  2004 2003 
  
Bidrag Olympic Solidarity  224 338
Övriga intäkter  *2 1 004 -

Summa intäkter  1 228 338
   
Lämnade bidrag:
Bidrag OSF  -11 769 -16 927
Stipendier aktiva  -4 260 -3 528
Bidrag övriga  -138 -
Projektrelaterade kostnader:   
Toppstöd, gemensamt  -1 427 -1 289
Specialstöd  -40 -204
Övrigt  -309 -324 
Administrativa kostnader:   
Personalkostnader, arvoden  -809 -758
Avskrivning på inventarier  -2 -
Övriga rörelsekostnader  -234 -283

Summa kostnader  -18 988 -23 313

ÅRETS RESULTAT  -17 760 -22 975 
   

Not 5. Talang-program  2004 2003
   
Licensintäkter  15 000 15 000
Statsbidrag  15 000 15 000
Bidrag Olympic Solidarity  274 -
Bidrag RF  500 740
Övriga intäkter  *2 880 -

Summa intäkter  31 654 30 740

*1 Varav 1 884 tkr intern kostnad 

*2 Intern intäkt
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Forts Not 5. Talang-program  2004 2 003 
  
Lämnade bidrag:   
Bidrag OSF  -15 333 -23 857
Stipendier aktiva  -4 200 -6 508
Bidrag Olympisk Support   * -1 500 -2 500
Bidrag övriga  -138 -92
Projektrelaterade kostnader:   
Talangstöd, gemensamt  -3 029 -3 745
Övrigt  -658 -841
Administrativa kostnader:   
Personalkostnader, arvoden  -2 432 -2 273
Avskrivning på inventarier  -5 -
Övriga rörelsekostnader  -744 -850

Summa kostnader  -28 039 -40 666

ÅRETS RESULTAT  3 615 -9 926
   

Not 6. Olympisk Support (Utvecklingsprogram) 2004 2003 
 
Bidrag från Talang-program  * 1 500 2 500
Bidrag Olympic Solidarity  82 250

Summa intäkter  1 582 2 750
   
Lämnade bidrag:   
Bidrag OSF  -802 -2 746
Övriga bidrag  - -150
Projektrelaterade kostnader:   
Paraplyprojekt   -1 653 -1 021
Utvecklingsinsatser SF, gemensamt  -754 -899
Stödsystem, nätverk  -94 -150
Information  - -12
Övrigt  -98 -25
Administrativa kostnader:   
Personalkostnader, arvoden  -811 -758
Avskrivning på inventarier  -1 -
Övriga rörelsekostnader  -232 -283

Summa kostnader  -4 445 -6 044

ÅRETS RESULTAT  -2 863 -3 294
    
  
Not 7. Personalkostnader  2004 2003
   
Medelantalet anställda med fördelning på kvinnor   
och män uppgår till:   
Kvinnor  6 6
Män  7 7

Totalt  13 13
   
Löner och arvoden:   
  Styrelse   1635 1394
  Övriga anställda  4 334 4 093
Socialförsäkringsavgifter  2 238 2 031
Pensionskostnader:    
  Styrelse   343 313
  Övriga anställda  636 598
Övriga personalkostnader  522 429

Summa personalkostnader  9 708 8 858

*Interna intäkter/kostnader
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Forts Not 7. Personalkostnader

Löner och arvode till styrelsen utgörs av lön till generalsekreteraren, tillika styrelseledamot, och arvode till styrelsens 
ordförande. Pensionskostnader till styrelse avser samma personer.     
Samtliga pensionsförpliktelser följer allmän plan och täcks genom premier till försäkringsbolag.  
Inga avtal om avgångsvederlag föreligger.      
Uppsägningtiden för generalsekreteraren är 6 månader ömsesidigt. 

   
 2004-01-01 2003-07-01
 2004-12-31 2003-12-31

Sjukfrånvaro;   
Total sjukfrånvaro  2,1% 0,2%
Långtidssjukfrånvaro  0% 0%
   
Uppgift om könsfördelad sjukfrånvaro och sjuk-   
frånvaro fördelad på åldersgrupper lämnas ej   
med stöd av årsredovisningslagens 5 kap. 18a §   
2 st.
   
Könsfördelning styrelse:   
Kvinnor  4 4
Män  7 7
   
Könsförelning ledande befattningshavare:   
Kvinnor  1 1
Män  1 1 
    
   
Not 8. Ränteintäkter och liknande resultatposter 2004 2003
   
Räntor  209 828
Utdelningar  30 9
Realisationsresultat värdepappersfonder  3 040 -

Summa  3 279 837
   
   
Not 9. Inventarier  2004-12-31 2003-12-31 
 
Årets inköp  106 - 
Årets planmässiga avskrivning  -11 - 

Redovisat värde  95 - 

 
Not 10. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2004-12-31 2003-12-31
   
Förutbetalda hyror  132 131
Förutbetalda kostnader nästa vinter OS  2 038 612
Förutbetalda kostnader nästa sommar OS  52 8 823
Upplupna intäkt Olympiafonden Nordea  1 316 -
Upplupen intäkt Roalty SVT-Kärnan  398 -
Övriga poster  740 402

Summa  4 676 9 968
   

Not 11. Kortfristiga placeringar   

 Andelar Marknadsvärde Anskaffningsvärde
   Redovisat värde

Ränterelaterade värdepapper   
Värdepappersfonder:   
Institutionell Penningmarknadsfond 5 070 4 900 4 249
SEB Penningmarknadsfond 83 599 852 847
SEB Avkastningsfond 62 143 611 607
Företagscertifikat Vasakronan AB, Nom. värde   
6 000,  ff-dag 2005-03-16  5 973 5 969



Forts Not 11. Kortfristiga placeringar   

 Andelar Marknadsvärde Anskaffningsvärde
   Redovisat värde

Aktierelaterade värdepapper   
Aktieobligation lån 132 löptid 2002-10-10 –   
2006-04-10. Garanterad avkastning under löp-   
tiden 10,5%, maximerad avkastning 92,4%  16 574 15 000

  28 910 26 672

Not 12. Förändring i eget kapital  Balanserat Årets
  resultat resultat
  
Belopp vid årets ingång  52 522 -21 797
Vinstdisposition enligt beslut på årsmötet  -21 797 21 797
Årets resultat     7 379

Utgående balans  30 725 7 379

 
Not 13. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2004-12-31 2003-12-31
   
Upplupna semesterlöner  1 027 790
Upplupna sociala avgifter  186 176
Förutbetalda intäkter nästa sommar OS  - 13 000
Upplupen kostnad, outnyttjat Statsbidrag   
sommar OS Aten  1 655 -
Förutbetald intäkt Våga Vinna AB Olympialaget  2 275 -
Övriga poster  651 140

Summa  5 794 14 106

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt sty-
relsens förvaltning i Sveriges Olympiska Kommitté för år 
2004. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshand-
lingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen 
tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar 
är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på 
grundval av vår revision. 
Revisionen har utförts i enlighet med god revisions-
sed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört 
revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsre-
dovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En 
revision innefattar att granska ett urval av underlagen för 
belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I 
en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna 
och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de 
betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när 
den upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den 
samlade informationen i årsredovisningen. Vi har granskat 
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen 
för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har 

handlat i strid med årsredovisningslagen eller föreningens 
stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för 
våra uttalanden nedan. 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsre-
dovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av 
föreningens resultat och ställning i enlighet med god 
redovisningssed i Sverige.
Förvaltningsberättelsen  är förenlig med årsredovisning-
ens övriga delar.
Styrelsens ledamöter har enligt vår bedömning inte 
handlat i strid med föreningens stadgar. Vi tillstyrker att 
årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.

Stockholm 2005-03-15 

Bo Johansson  Ola Spinnars 
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor

Av årsmötet utsedda revisorer

Revisionsberättelse till årsmötet i Sveriges Olympiska Kommitté

Stockholm 2004-03-14 
 
Stefan Lindeberg 
Ordförande
Kerstin Bodin 
Per-Axel Eriksson

Tomas Gustafson 
Carin Nilsson-Green 
Lennart Pettersson

Björn Rosengren 
Ann-Louise Skoglund 
Carl-Eric Stålberg 

Arne Ljungqvist 
Gunilla Lindberg 
Generalsekreterare
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  * Olympisk  Olympisk  Olympisk  Olympisk
  Support  Support  Support  Support
 2000/2001 2000/2001 2002 2002 2003 2003 2004 2004

 (18 månader) (18 månader)

Sommar-OSF       

Badminton 1 021 000  1 131 000  1 656 000  1 256 000 

Baseboll  25 000   100 000  400 000 

Basket     ** 290 000 60 000 0 

Bordtennis 1 003 000 50 000 1 039 000  1 521 000  1 589 000 30 000

Boxning 437 000  498 000  962 000  1 162 000 

Brottning 886 000  1 615 000  2 502 000  2 242 000 

Bågskytte 788 500  1 011 000  1 251 000  888 924 

Cykel 424 000  512 000 20 000    

Cykel, landsväg     1 012 000  384 000 

Cykel, MTB     123 000  365 000 

Fotboll 705 000 45 000 775 000  1 100 000 30 000 1 080 000 40 000

Friidrott 1 846 996 170 000 1 540 000 320 000 2 167 000 275 000 2 599 000 365 000

Fäktning 1 038 000  1 363 000  1 853 000  1 041 000 

Gymnastik 249 000  464 000  665 000  53 000 

Gång       30 000 

Handboll 1 569 000  1 777 000  1 498 000  0 

Judo 495 000  1 441 000  2 335 000  1 048 000 

Kanot 1 136 000 30 000 2 694 000  2 265 000  806 000 

Kanotslalom     355 000  243 000 

Modern Femkamp 546 000  567 000 18 000 1 093 000  1 063 000 

Ridsport 825 000  1 358 000     

Ridsport, dressyr     463 000  518 000 

Ridsport, hopp     1 039 000  379 000 

Ridsport, fälttävlan     573 000  702 000 

Rodd 395 995  148 000  473 000  280 000 

Segling 711 000  1 565 000  2 750 000  2 561 000 

Simning 2 215 000 105 000 3 148 000     

Simning, bana     4 426 000  4 016 000 

Simhopp     605 000  390 000 

Sportskytte 1 488 000  1 840 000 45 000   2 333 000 

Sportskytte, pistol     357 000  60 000 

Sportskytte, gevär     1 243 000  252 000 

Sportskytte, lerduva     987 000  180 000 

Sportskytte, running target     761 000  120 000 

Sportskytte, gemensamt     11 000   

Taekwondo 488 000  402 000 50 000 890 000 60 000 380 000 

Tennis 313 000  328 000  455 000  320 000 

Triathlon 211 000  163 000  314 000  0 

Tyngdlyftning  120 000 76 000  168 000 60 000 159 000 

Volleyboll/beach 205 000  250 000  481 000  438 000 

 Summa 18 996 491 545 000 25 705 000 453 000 38 744 000 485 000 29 337 924 435 000

Stöd till OS-förberedelser från Topp- och Talangprogrammen  
inklusive stipendier till aktiva 

* Olympisk Support = Projekt/utvecklingsverksamhet

** Avser 2003+2004
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  * Olympisk  Olympisk  Olympisk  Olympisk
  Support  Support  Support  Support
 2000/2001 2000/2001 2002 2002 2003 2003 ** 2004 2004

Vinter-OSF        

Bob/rodel 435 000 45 000 105 000  0  0 

Curling 3 659 000 130 000 921 000  1 114 000  665 000 

Ishockey 810 000  450 000    1 640 000 

Konståkning 1 225 000 65 000 571 000  650 000 45 000 110 000 15 000

Skidor 15 433 000 1 708 000  6 826 000 647 000    

Skidor, alpint     1 416 000 210 000 580 000 60 000

Skidor, backe     341 000  24 000 

Skidor, freestyle     1 833 000  451 000 

Skidor, längd     2 323 000 1 811 000 770 000 280 000

Snowboard, alpint     1 084 000  500 000 

Snowboard, cross     440 000  290 000 

Snowboard, halfpipe     1 485 000  457 000 

Skidskytte 836 000 150 000 425 000  715 000 35 000 406 000 

Skridsko 1 306 000 14 000 572 000 25 000 810 000 25 000 332 000 12 000

Summa 23 704 000 2 112 000 9 870 000 672 000 12 211 000 2 126 000 6 225 000 367 000

Gemensamt org. Stöd 5 024 556 1 559 176 5 450 006 1 702 556 6 403 178 2 106 360 5 360 918 2 599 112

 Summa totalt OSF 47 725 047 4 216 176 41 025 006 2 827 556 57 358 178 4 717 360 40 923 842 3 401 112

Stöd till OS-förberedelser från Topp och Talangprogrammen 
inklusive stipendier till aktiva 

Sveriges fem guldmedaljörer i Aten, fr v: Henrik Nilsson, Markus Oscarsson, Carolina Klüft, Stefan Holm och Christian Olsson.

* Olympisk Support = Projekt/utvecklingsverksamhet

** Avser endast hösten 2004
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Ordförande
Stefan Lindeberg
(Heltidsarvoderad för att 
löpande koordinera och 
leda SOK:s verksamhet)

Generalsekreterare 
Gunilla Lindberg

GS-assistent 
Carina Tovland 

Ekonomiansvarig 
Inger Wickström

Informationsansvarig 
Björn Folin
 
Assistent 
Frida Wesström

Biträdande sportchef 
Peter Reinebo

Projektsamordnare
Glenn Östh 

Karriärrådgivare 
Helena Wielinder

Projektledare 
(mentala området) 
Olle Anfelt
 
Test- och tränings-
rådgivning 
Rickard Nilsson

Tränings- och 
utveckligsdialog 
Hans-Christer Holmberg

Assistent 
Marja von Stedingk

Vikarie 
Veronica Marklund

Fysiologi
Johnny Nilsson (deltid)
 
Vetenskaplig rådgivare 
Bengt Saltin

Sveriges Olympiska Akademi (SOA)
Tomas Gustafson, ordförande  

Carina Tovland, sekreterare

Lotta Falkenbäck

Gunilla Lindberg 

Inger Lindholm 

Jan Lindroth (t.o.m 31.5) 

Leif Yttergren (fr.o.m 1.6)

Stig Pettersson

Lars-Gunnar Björklund

Björn Walden

Gunnar Larsson

Adjungerade: 

Björn Folin

Christer Lignell. 

Adjungerade ”OS i Din Skola”:

Elisabeth Danielsson 

Christina Törnqvist.

Adjungerad samordnare för 

IOA-deltagarnas nätverk:

Ulf Bjöns.

Adjungerad IOA-deltagare (ett år):

Jimmy Talén (t.o.m 28.9) 

Thomas Andersson (fr.o.m 28.9)

SOK:s aktivas kommitté
Peja Lindholm, curling, ordförande

Maria Rooth, ishockey

Johan Eriksson, kanot

Staffan Olsson, handboll 

Johanna Sjöberg, simning 

Jonas Edman, skytte 

Caroline Jönsson, fotboll

 

Elitidrottsrådet 
Stefan Lindeberg 

Tomas Gustafson 

Idrottsakademin 

Per-Axel Eriksson

Bosökommittén
Stefan Lindeberg, adjungerad

Internationell representation
 

Internationella Olympiska 
Kommittén 

Gunilla Lindberg, vice ordförande

Arne Ljungqvist, ledamot 

Pernilla Wiberg, ledamot

 

Aktivas kommission 

Pernilla Wiberg 

Presskommissionen 

Gunilla Lindberg 

 

Koordinationskommittén för 

Turin 2006 

Gunilla Lindberg 

 

Koordinationskommittén för 

Vancouver 2010 

Gunilla Lindberg 

Pernilla Wiberg 

Medicinska kommissionen 

Arne Ljungqvist, ordförande 

 

Etiska kommissionen 

Pernilla Wiberg 

 

Programmkommissionen 

Gunilla Lindberg 

 

Nomineringskommissionen 

Pernilla Wiberg

World Anti Doping Agency 
(WADA) 
Arne Ljungqvist, styrelsemedlem 

 

Europeiska Olympiska 
Kommittéerna 

Gunilla Lindberg, styrelsemedlem

 

Tekniska kommissionen 

Gunilla Lindberg, ordf

 

Preparations of Olympic Games 

Stefan Lindeberg 

 

New Ways of Communication 

Björn Folin 

 

Association of National Olympic 
Committees (ANOC) 
Gunilla Lindberg, generalsekreterare 

 

Court of Arbitration 

Björn Rosengren  

Kansli
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Olympiska specialförbund (OSF)

Badmintonförbundet  

Baseboll/softbollförbundet 

Basketbollförbundet  

Bob och rodelförbundet 

Bordtennisförbundet  

Boxningsförbundet  

Brottningsförbundet  

Bågskytteförbundet  

Curlingförbundet  

Cykelförbundet  

Fotbollförbundet  

Friidrottsförbundet  

Fäktförbundet                                  

Gymnastikförbundet 

Gångförbundet  

Handbollförbundet  

Ishockeyförbundet  

Judoförbundet  

Kanotförbundet  

Konståkningsförbundet 

Landhockeyförbundet  

Mångkampsförbundet  

Ridsportförbundet  

Roddförbundet 

Seglarförbundet  

Simförbundet  

Skidförbundet  

Skridskoförbundet 

Skidskytteförbundet  

Sportskytteförbundet

Taekwondoförbundet  

Tennisförbundet 

Triathlonförbundet  

Tyngdlyftningsförbundet 

Volleybollförbundet               

Recognized specialförbund (RSF) 

Bouleförbundet 

Bowlingförbundet 

Budoförbundet 

Danssportförbundet 

Flygsportförbundet

Orienteringsförbundet 

Rugbyförbundet

Sportdykarförbundet 

Squashförbundet 

Vattenskidförbundet

Golfförbundet 

Handikappidrottsförbundet

Ledamöter av Internationella Olympiska 
Kommittén 

Gunilla Lindberg  

Arne Ljungqvist 

Pernilla Wiberg. 

 

Hedersordförande
Carl-Gustav Anderberg 

 

Revisorer 

Bo Johansson och Ola Spinnars ordinarie revisorer med 

Håkan Fjelner och Leif Lusch som revisorssuppleanter, 

samtliga valda vid extra årsmöte (per capsulam den 

18–24 juni) 2004

Valberedning
Valberedningen vald vid årsmötet 2000 för perioden till 

årsmötet 2005 är Bo Tovland, ordförande, Ivar Bran-

delius. Thomas Widlund, Lena Wallin Kantzy och Pia 

Zetterström.

Idrottsminister Bosse Ringholm besökte i 
december SOK:s kansli där han träffade SOK: s 
generalsekreterare och IOK:s vice ordförande 
Gunilla Lindberg och SOK:s ordförande Stefan 
Lindeberg. Ringholm åtföljdes av Åsa Jakobsson, 
politisk sakkunnig (t v) och Eva Rosengren, press-
sekreterare (fyra fr v).
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SOK:s huvudsponsorer

Olympialaget

Partners och suppliers





Sveriges Olympiska Kommitté

Olympiastadion, Sofiatornet, 114 33 Stockholm
tel: 08-402 68 00, fax: 08-402 68 18 Internet: www.sok.se


