SVERIGES OLYMPISKA KOMMITTÉ

Verksamhetsberättelse 2006

SOK:s verksamhetsberättelse är producerad av SOK och Tidningsmakarna AB. SOK svarar för innehållet.
Graﬁsk form Tidningsmakarna AB. Foton från SOK. Tryckt av Danagårds Graﬁska.
Omslag: Den svenska truppen vid invigningen av vinterspelen i Turin 2006. Foto: Scanpix.

Sveriges Olympiska Kommitté

Verksamhetsberättelse 2006-01-01–2006-12-31

Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) sammansättning
Styrelse:

Stefan Lindeberg
ordförande

Björn Rosengren
vice ordförande

Tomas Gustafson
vice ordförande

Kerstin Bodin

Per-Axel Eriksson

Malin Eggertz Forsmark

Carin Nilsson-Green

Lennart Pettersson

Ann-Louise Skoglund

Gunilla Lindberg
generalsekreterare
vice ordförande IOK

4

Arne Ljungqvist
IOK-ledamot

I styrelsen ingick Carl Eric Stålberg t o m 2006-03-20 och Malin Eggertz Forsmark f o m årsmötet 2006.

2006 – ett rekordår
OS i Turin innebar ett historiskt svenskt medaljrekord

i vinter-OS. Med 14 medaljer, varav sju guld, överträffades vår långsiktiga vision att ta elva medaljer och
göra svensk idrotts bästa vinter-OS någonsin.
Svensk idrott har all anledning att tillsammans
glädjas åt resultatet. Det är en lång väg från den första
kontakten med en idrott till den olympiska medaljen.
Många har bidragit till framgångarna. Men de som
främst skall hyllas är förstås de aktiva och deras
närmaste tränare.
Man vinner inga medaljer utan den inre drivkraften
och passionen, men samtidigt behöver man få möjlighet
att göra det som krävs. Här drar förbunden självklart
det tunga lasset, men nästan inga idrotter kan själva
generera de resurser som krävs. Sponsormarknaden blir
allt mer polariserad samtidigt som statsbidraget långt
ifrån räcker för en rimlig nivå på landslagsprogrammen
i de ﬂesta idrotter. Läget blir allt sämre samtidigt som
konkurrensen hårdnar och kostnaderna ökar för att
vara med i den internationella hetluften.
Ökade statsanslag måste till om Sverige ska kunna

fortsätta att vara konkurrenskraftigt i många idrotter. Det är viktigt att visa upp bredden på svensk
idrott. Det inspirerar ﬂer och lockar nya ungdomar
till idrotten. OS är det viktigaste skyltfönstret för de
ﬂesta idrotter och mångfalden är basen för framtida
OS-framgångar.
De gemensamma resurser som kan skapas med hjälp
av de olympiska rättigheterna skall sättas in där de bäst
behövs med sikte på konkurrenskraftiga OS-trupper.
Svenska talanger som har potential att nå världstoppen
skall få fulla möjligheter att satsa. Oavsett den egna
idrottens ekonomiska styrka skall SOK bidra till att
det som behöver göras också blir möjligt.
Med allt lägre nivå på landslagssatsningarna i
ﬂertalet idrotter riskerar ﬂer att fastna i gapet mellan
bristande egna resurser och den kvalitativa nivå som
SOK:s program förutsätter. Färre aktiva får den
förberedelse de behöver för en fullvärdig satsning
mot världstoppen. Trycket underifrån riskerar att
minska samtidigt som SOK:s insatser för var och en i
stödprogammen blir dyrare.
År 2006 innebar fortsatta ansträngningar för att
bygga upp den ﬁnansiering som behövs för att fullt ut

realisera SOK:s nya elitprogram för perioden 20052012. Den nya strategin för SOK:s marknadsföring,
som siktar till att få med ytterligare ett antal stora
sponsorer i ett långsiktigt partnerskap, har tagit tid
att etablera. Det SOK erbjuder är unika möjligheter
samtidigt som det krävs stor egen kreativitet och
insats från företagen för att få rejäl utväxling på ett
olympiskt partnerskap.
I slutet av 2006 började resultaten komma. Med de nya

samarbetsavtal SOK tecknat runt årsskiftet 2006/2007
ökar de kommersiella intäkterna rejält. Från en nivå på
ca 15 miljoner kronor per år under 90-talet, via 30-35
miljoner per år i samband med att Olympialaget kom
på plats för att ﬁnansiera talangsatsningen, är vi nu på
väg att passera 40 miljoner kronor per år.
Det betyder att SOK kan öka sin insats i elitprogrammet avsevärt under 2007, men fortfarande återstår
en hel del innan vi kan säga att allt är på plats.
Under 2006 började på allvar det nya elitprogrammet
att resultera i konkreta satsningar. Det är glädjande
att se hur många förbund tagit sig an uppgiften att
formulera långsiktiga strategier för sin talangutveckling,
s k utvecklingstrappor. Med dem som grund går SOK
nu successivt in med stöd för utmanarsatsningar. Det
hjälper förbunden en bit på vägen för att förbereda
nästa våg av internationellt gångbara talanger.
Under 2006 fortsatte också uppbyggnaden av SOK:s

resursteam. De kan bidra med kompetens, överblick
och erfarenheter från andra idrotter. Förtroendet
och det nära samarbetet med tränare och aktiva är
nyckeln. Det är positivt att se hur väl detta samspel
fungerar och den öppenhet tränare och aktiva visar
inför de kritiska frågorna som syftar till eftertanke,
fördjupad analys om vad som krävs, omprövning, nya
vägval och spetsning av planerna.
Olympic Performance Center (OPC) är arbetsnamnet
på SOK:s samarbete med KTH och GIH för att stärka
bryggan mellan forskning och praktisk utveckling av
träning och metoder. Överenskommelsen gäller en
treårig försöksperiod. Fokus ligger i starten på att
förbättra och förenkla möjligheterna till systematisk,
objektiv och direkt feedback under träning. Målet är
att ge tränare och utvecklare bättre verktyg för att
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Alpinisterna Anja Pärson och Anna Ottosson hyllades för sina insatser i Turin vid ankomsten till Arlanda. Foto: Jack Mikrut, SOK.

kontinuerligt arbeta med att utvärdera och utveckla
träningsprocessen.
År 2006 innebar också prövningar. Tiden efter OS

i Turin präglades av ifrågasättanden av SOK:s sätt
att skydda de olympiska varumärkena. Kritiken var
delvis grundad på bristande förståelse för att det är
genom marknadsföringen av dessa varumärken som
de gemensamma resurser som krävs kan skapas.
Diskussionen om de olympiska rättigheterna
ledde till att SOK under hösten genomförde en
serie överläggningar med alla Olympiska Specialidrtottsförbund (OSF). Den samlade slutsatsen
av dessa var en bred uppslutning bakom vikten
av att varumärkena skyddas och används samlat i
marknadsföringen. Samtidigt öppnades ﬂera vägar till
ett mer utvecklat samarbete mellan SOK och OSF för
att tillsammans kunna höja värdet på det olympiska
sponsorskapet.
Långsiktig framgång bygger på att alla drar åt
samma håll, inte att alla gör samma sak. De senaste
åren har inneburit en allt tydligare roll för SOK.
Samarbetet med OSF och landslagsledningarna är tätt,
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förtroendefullt och utvecklande. Arbetssättet och vår
egen organisation ﬁnslipas löpande för att möta allt
högre krav. Det är viktigt att helhetsbilden av elitstödet
hålls aktuell genom dialogen med Riksidrottsförbundet
(RF) och SISU Idrottsutbildarna inom ramen för
Elitidrottsrådet. Det gör att dubbelarbete kan undvikas
och att organisationerna tillsammans, var och en inom
sitt ansvarsområde, kan bidra till att täta luckor i
stödet.
OS blir allt viktigare, det internationella genomslaget

allt större. Allt ﬂer länder satsar allt större resurser.
Konkurrensen fortsätter att hårdna. Med relativt små
medel arbetar vi vidare tillsammans för att kunna
utmana världstoppen i många idrotter.
Näringslivet och regeringen hade aldrig satsat om
de inte trodde att det var möjligt och var överens om
hur viktigt det är – för den enskilde, för idrotten, för
samhället, för näringslivet och för vår framtidstro. Så
tack alla samarbetspartners i ”det stora OS-laget” för
att ni ser värdet, har modet och tålamodet och gör
våra satsningar möjliga.

Styrelsen för Sveriges Olympiska Kommitté får härmed avge
årsredovisning för räkenskapsåret 2006.

Förvaltningsberättelse
Uppdrag
Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) är enligt sina
stadgar den svenska idrottsrörelsens högsta instans i
olympiska frågor. SOK:s uppgift är att utveckla och
värna om den olympiska rörelsen i Sverige i enlighet
med bestämmelserna i Internationella Olympiska Kommitténs (IOK) stadgar.
Medlemskap och beslutande organ
Medlemskretsen utgörs av de Olympiska Specialidrottsförbunden (OSF) samt av svensk medlem i IOK.
SOK:s högsta beslutande organ är årsmötet som väljer styrelse. Styrelsen består av styrelsens ordförande,
åtta ledamöter samt svensk som är personlig medlem
i IOK. Styrelsen utser inom sig generalsekreterare om
sådan ej anställs.
Styrelsen har under året bestått av Stefan Lindeberg
(ordförande), Kerstin Bodin, Malin Eggertz Forsmark
(f o m årsmötet 2006), Per-Axel Eriksson, Tomas Gustafson (vice ordförande), Carin Nilsson-Gren, Lennart
Pettersson, Björn Rosengren (vice ordförande), AnnLouise Skoglund, Carl Eric Stålberg (t o m 20 mars
2006) samt IOK-medlemmarna Arne Ljungkvist och
Gunilla Lindberg tillika generalsekreterare.
Ordföranden i Aktivas Kommitté har varit adjungerad till styrelsens sammanträden. Även Pernilla
Wiberg, medlem av IOK som representant för de aktiva, har deltagit vid ﬂertalet av styrelsens sammanträden.
Styrelsen har under året sammanträtt sju gånger.
Internationell verksamhet
och central administration
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, Ungdoms-OS). De svenska trupperna skall ges optimala
förutsättningar för att prestera bra resultat.
Verksamhet
Slutförberedelserna för och deltagandet i de olympiska

vinterspelen i Turin präglade verksamheten under årets
första månader. På ﬂera områden var våra partners i
Turin sent ute i de lokala förberedelserna. Vi tvingades
därför kort tid före spelen bl a till omdispositioner
när det gällde de planerade logilösningarna både för
truppen och för gästprogrammet. Samtidigt visade
Organisationskommittén ﬂexibilitet och en vilja att
bidra till att lösa problemen.
SOK fortsatte under året att utveckla kontakterna
med Organisationskommittén för OS i Peking (BOCOG). SOK arrangerade i oktober månad en rekognoseringsresa till Peking för förbundskaptenerna i sommar-OSF. Förutom praktisk information från BOCOG
gavs tillfälle att besöka samtliga OS-arenor.
I samband med besöket i Peking besöktes också
de planerade anläggningarna för precamp i Fukuoka
i Japan. Då många förbund har uttryckt intresse för
detta alternativ har SOK nu skrivit kontrakt med berörda instanser i Japan för att säkra genomförandet
av precamp där.
Samarbetet med Kinas Olympiska Kommitté fungerar utmärkt och under året har aktiva i badminton
och bordtennis tränat i Kina inom ramen för vårt
samarbetsavtal. Ytterligare utbyten kommer att äga
rum under 2007.
Som förberedelse inför vinter-OS i Vancouver 2010
har SOK besökt OS-området i september månad tillsammans med förbundskaptenerna i alpint, längdåkning och skidskytte. Under vistelsen besöktes samtliga
OS-arenor och de blivande OS-byarna.
Det praktiska arbetet med förberedelserna för olympiskt deltagande blir alltmer omfattande. Kvalitetskraven ökar och det är oftast en nödvändighet att ﬁnna
egna kompletterande lösningar för att säkra optimala
förutsättningar för truppen.
Under 2006 genomfördes också tekniska förberedelser för det svenska deltagandet i vinter-EYOF i Jacca i
februari 2007 och sommar-EYOF i Belgrad 2007.
Övrig internationell verksamhet
Uppgift/mål
SOK svarar för Sveriges representation och samarbete
inom den olympiska rörelsen. Möjligheten att där på-
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verka idrottens utveckling utifrån våra värderingar och
intressen skall utnyttjas.
Verksamhet
Den idrottspolitiska verksamheten inom den Olympiska rörelsen har ökat högst väsentligt under det senaste
decenniet. SOK har, särskilt genom sin generalsekreterare Gunilla Lindberg, en aktiv roll inom Internationella Olympiska Kommittén (IOK), Association of
National Olympic Committees (ANOC) och Europas
Olympiska Kommittéer (EOC) med styrelser och kommittéer. (Internationell representation se sid 22).
Dessa internationella plattformar har främst använts
för att värna om de nationella olympiska kommittéernas intressen när det gäller genomförandet av de olympiska spelen och i frågor om rättigheter av betydelse
för marknadsföring och ﬁnansiering framöver.
Information
Uppgift/mål
SOK har en viktig informationsroll om den olympiska
rörelsen och dess värdegrund. SOK skall aktivt föra ut
information inte minst för att inspirera ﬂer att engagera sig och utvecklas inom den olympiska idrotten.
Verksamhet
Det ökande samspelet med våra samarbetsföretag
kräver utökade informationsinsatser, vilket även gäller mot övriga externa intressenter och internt inom
idrotten.

Inför OS i Turin lanserade SOK en utvecklad hemsida med ny design och nya funktioner. En ”Teambook” för media producerades liksom ett informationshäfte ”Värt att veta” avsett för i första hand
truppen. Materialet fanns också tillgängligt på SOK:s
hemsida. SOK:s samarbetspartners ﬁck under spelen
speciella nyhetsbrev via mail.
Ett specialnummer av SOK:s magasin gavs också ut
inför spelen. Upplagan var drygt 85 000 med distribution på Arlanda samt via Nordea till Olympiafondens
sparare.
Kontakterna med media var intensiv både före,
under och efter spelen. Under OS hade SOK speciella
pressattachéer för längdskidor, alpint och ishockey.
Cirka 60 presskonferenser arrangerades i SOK:s regi.
Pressaktiviteter anordnades också på Arlanda i samband med de aktivas hemkomst från Turin. Under året
uppmärksammades SOK:s elitprogram och dess aktiva
i en mängd artiklar, tv- och radioinslag.
Sveriges Olympiska Akademi (SOA)
Uppgift/mål
SOA är en viktig kanal för SOK:s information. SOA
är en kommitté inom SOK.
Verksamhet
SOA:s styrelse har haft 3 möten under året. Tre personer deltog i den Internationella Olympiska Akademins
46:e session i Olympia, Anna-Karin Jejlid (skidor), Märta Kälebo (friidrott) och Mathias Carlsson (curling).
I samband med OS i Turin var 105 skolor engagerade i ”OS i Skolan”. Inriktningen är att vidareutveckla
den verksamheten. Den s.k. nätverksgrupp som ﬁnns
inom SOA har tagit fram en handlingsplan för detta.
Kontakterna med akademiska institutioner för att få
till stånd utbildning om den olympiska rörelsen har
fortsatt under året.
Aktivas Kommitté
Uppgift/mål
Aktivas Kommitté har bildats för att vara ett språkrör för aktiva i SOK:s topp- och talangprogram och
OS-trupper. Kommittén skall vara referensgrupp för
SOK avseende utformningen och genomförandet av
utvecklings- och stödprogram.

Carolina Klüft får träningsråd av SOK:s Rickard Nilsson
och Pierre Johansson. Foto: SOK.
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Verksamhet
Under året har kommittén själv tagit ansvar för att

utveckla formerna för hur kommittén utses och arbetar.
Den skall bestå av 7-9 aktiva från lika många grenar
varav 4-5 från sommaridrotter och 3-4 från vinteridrotter. Av dessa skall 1-2 representera lagidrotterna.
För att vara valbar till kommittén skall en aktiv ha
deltagit på OS minst en gång och som längst för åtta
år sedan. Mandatperioden för en ledamot är fyra år
och antalet mandatperioder är maximalt två.
Under hösten 2006 hölls det första valet till kommittén. Det avsåg representanter för vinteridrotterna.
OSF, aktiva i topp- och talanggruppen samt OS-truppen från OS i Turin hade nomineringsrätt. Tretton
aktiva nominerades. Valet genomfördes elektroniskt
med den nämnda gruppen aktiva som röstberättigade.
Valdeltagandet var 45%. Magdalena Forsberg (skidskytte), Peja Lindholm (curling) och Danijela Rundqvist (ishockey) valdes. Kommittén utsåg inom sig
senare Jonas Edman (sportskytte) till ordförande och
Magdalena Forsberg till vice ordförande. Det första
valet av sommaraktiva genomförs hösten 2008 efter
OS i Peking.
En representant för Aktivas Kommitté har varit
adjungerad till SOK:s styrelse under året.

Central administration

2006

2005

Statsbidrag
Bidrag Olympic Solidarity
Övriga intäkter

3 000
193
425

3 000
201
381

Summa intäkter

3 618

3 582

-213
-89
-791
-43
–

-308
-186
-839
-53
-176

Administrativa kostnader:
Personalkostnader, arvoden
Avskrivning på inventarier
Övriga extrerna kostnader

-2 543
-74
-2 038

-3 484
-36
-1 980

Summa kostnader

-5 791

-7 062

238

21

-1 935

-3 459

Projektrelaterade kostnader:
Olympiska akademien
Internationell verksamhet
Informationsverksamhet
Olympiska Guldklubben
OS i Östersund

Ränteintäkter och
liknande resultatposter
Årets resultat

Wolfgang Pichler i aktion under vinter-OS i Turin. En engagerad ledare
utöver det vanliga. Foto: Scanpix.

Olympiskt deltagande
Uppgift/mål
SOK organiserar och leder det svenska deltagandet vid
OS. En långsiktig vision har antagits av styrelsen – 20
medaljer i ett sommar-OS och minst elva medaljer i
vinter-OS. Konkreta resultatmål formuleras inför varje
OS. SOK organiserar och leder också det svenska deltagandet i European Youth Olympic Festival (EYOF
eller ”Ungdoms-OS”).
Verksamhet
De XX Olympiska Vinterspelen ägde rum den 10–26
februari 2006 i Turin, Italien. Spelen i Turin var de
hittills största med 2617 aktiva, varav 1000 kvinnor,
från 80 nationer. Sverige deltog med en trupp bestående av 109 aktiva och 105 ledare.
OS i Turin innebar ett historiskt svenskat medaljrekord. Med 14 medaljer överträffades klar den långsiktiga visionen om att kunna ta elva medaljer vid ett
vinter-OS. Sverige slutade på sjätte plats i medaljligan
med sju guld, två silver och fem brons, totalt 14 medaljer. Sverige har aldrig tagit så många medaljer på
ett vinter-OS. Det bästa resultatet före Turin var 10
medaljer vid OS 1948 och 1956. Som mest har det
tidigare blivit fyra guld.
En särskild rapport har tagits fram från OS i Turin
och bifogas till verksamhetsberättelsen.

Olympiskt deltagande

2006

2005

Statsbidrag OS
Bidrag Olympic Solidarity

19 121
–

0
-2

Summa intäkter

19 121

-2

Projektrelaterade kostnader:
OS i Turin 2006
EYOF/vinter 2005
EYOF/sommar 2005
Summa kostnader
Årets resultat

-19 121
-141
-238
-19 121

-379

0

-381
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Marknadsföring och ﬁnansiering
Uppgift/mål
Grunden skall läggas för att långsiktigt säkerställa
ﬁnansieringen av SOK:s nya elitprogram (2005-2012)
på minst samma nivå som den föregående programperioden. Det långsiktiga målet är att kunna öka satsningen på elitprogrammet till 85 miljoner kronor.
Verksamhet – marknadsföring
Arbetet under året har resulterat i avtal som säkrar en
kommersiell intäkt på över 35 miljoner kronor under
2007. Ett nytt huvudsponsoravtal tecknades med ATG
under våren. I december 2006 tecknades ett avtal med
det kinesiska företaget Li Ning om samarbete när det
gäller OS-utrustningen till OS 2008 och 2010. Efter
årsskiftet har nya avtal träffats med Nordea om ett
utvidgat huvudsponsoravtal samt med Ericsson som
teamsponsor. Pågående kontakter med intresserade
företag leder förhoppningsvis till ytterligare nya samarbetsavtal.
Idag består därmed SOK:s sponsorgrupp av 8 företag utöver de 12 företag som också är IOK:s internationella olympiska partners. ATG med Olympiatravet
är en hörnpelare i ﬁnansieringen av SOK:s satsningar.
Årets tävling genomfördes den 22 april på Åby travbana och gav SOK ett rekordstort bidrag på drygt 9,3
miljoner kronor. Sedan starten 1979 har Olympiatravet givit SOK 136 miljoner kronor.
Samarbetet med Nordea Fonder AB om Olympiafonden är en annan av SOK:s mest betydande inkomstkällor. Under 2006 inbringade det 6,5 miljoner kronor,
från starten 1988 totalt 86 miljoner kronor.
Under OS-perioden i februari genomfördes på

Arlanda en stor aktivitet, ”Olympic Airport” i samarbete med SOK:s nya sponsor Stockholm Arlanda
Airport. Även andra sponsorer bjöds in att medverka
och totalt deltog 16 samarbetsföretag. Syftet vara att
exponera de olympiska sponsorerna i en olympiskt
kopplad miljö. Men även att bidra till ökat intresset
för svensk olympisk idrott och Arlanda som arena
för större event.
Centrum för aktiviteten var den ”Olympic Village”
som byggdes upp i Sky City där idrottare, artister,
prova-på-aktiviteter och tv-sändningar skapade en attraktiv och spännande miljö. Det blev en samlingspunkt
för resenärer, idrottsintresserad allmänhet, anställda,
media och inte minst den svenska truppen som här
ﬁck ett ”lycka till” inför avresan och ett festligt mottagande vid hemkomsten.
I samband med OS genomförde dessutom Samsung
en kampanj med en OS-telefon som gav SOK extra
intäkter, som bidrog till ﬁnansieringen av den första
campen för utmanargrupper. SOK ﬁck också royaltyintäkter via Stadiums butiksförsäljning av delar av
OS-kollektionen inför OS.
Ett annat exempel på projekt under året är Olympic
Day Run Happy Meal som genomfördes av loppets
sponsor McDonalds runt om i hela landet.
Samverkan inom sponsorgruppen utökades både
med erfarenhetsutbyten och kommersiella samarbeten.
Regelbundna möten med information och gemensam
planering har genomförts. Representanter från företagen inbjöds bl a till SOK:s Utmanarcamp på Bosön
och till ﬁrandet av jubileet av Ryttarspelen 1956 på
Olympiastadion, som genomfördes i samband med
DN Galan.

SOK arrangerade som vanligt en rek-resa till Beijing för förbundskaptenerna. Ett besök på Kinesiska muren hanns också med. Foto: SOK.
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I SOK:s gästprogram under OS deltog, utöver den
ofﬁciella delegationen från idrott och samhälle, totalt
25 företagsrepresentanter. Basen var i Sestriere uppe i
bergen. Transportfrågan löstes med benäget bistånd
från Volvo Italien. Gästhotellet besöktes av ﬂertalet
medaljörer. Besök i OS-byarna i Sestriere och Turin
samt information från tränare och ledare i OS-truppen
gav närhet och ökad kunskap om de olika idrotterna
och OS.
I samarbete med IOK genomfördes en kampanj för
att förebygga varumärkesintrång inför OS. IOK gjorde
liknande insatser även i ett antal länder som har en mer
utvecklad sponsormarknad. Kampanjen producerades
av IOK men anpassades till svenska förhållanden i bildoch textval och med exponering av svenska olympiska
sponsorer. Den innefattade annonsering, redaktionellt
material och information riktad mot näringslivet, särskilt reklambranschen och branschorganisationer som
Sveriges Annonsörer.
Trots det förebyggande arbete kom antalet varumärkesintrång i samband med OS i Turin att vara ungefär
lika omfattande som de senaste spelen. Några av de i
media mest uppmärksammade fallen hade dessutom
sin bakgrund i okunskap hos annons- och reklambyråer. I efterhand har Svenska Ishockeyförbundet
bekräftat att man inser att exponeringen av de egna
sponsorerna vid den publika medaljfesten på Medborgarplatsen var felaktig. Aktivitetens olympiska koppling gör den aktuella exponeringen till ett intrång i de
olympiska rättigheterna, oavsett hur reglerna för den
s k olympiska perioden tolkas.
Uppmärksamheten kring varumärkesfrågan gjorde
att SOK självkritiskt prövade sin policy för hanteringen av intrångsfrågor. En viktig slutsats var att försöka
arbeta ännu mer förebyggande.
Diskussionen om SOK:s hantering av rättigheter och
marknadsföring ledde till att samtliga OSF bjöds in
till överläggningar under hösten. Slutsatsen av dessa
var att det ﬁnns en bred uppslutning bakom vikten
av att varumärkena skyddas och används samlat i
marknadsföringen. Samtidigt öppnades ﬂera vägar till
ett mer utvecklat samarbete mellan SOK och OSF för
att tillsammans kunna höja värdet på det olympiska
sponsorskapet. En återkoppling har skett till OSF:s
ledningar i ett möte efter årsskiftet. Dessutom har två
arbetsmöten organiserats för dem som arbetar med
marknadsföring inom OSF.

Verksamhet – övrig ﬁnansiering
Inom ramen för samarbetet mellan näringslivet, staten
och SOK om genomförandet av SOK:s talangsatsning
har staten t o m 2005 tillfört 15 miljoner kronor årligen. Inför 2006 uttalade regeringen sin avsikt att
fortsätta samarbetet runt det reviderade elitprogrammet för perioden 2005-2012. För år 2006 utökade
regeringen sin insats till 23 miljoner kronor avsedda
för genomförandet av det samlade elitprogrammet.
Dessa medel har tilldelats direkt till SOK.
Till detta kommer för 2006 de statliga bidragen
för förberedelser och genomförande av Olympiska
Spel på 14 miljoner som kanaliserats via RF samt tre
miljoner kronor för central administration som beslutats av RF.
Inför 2007 har den nya regeringen beslutat om samma nivå på de statliga bidragen till SOK:s verksamhet,
40 miljoner kronor. Till skillnad från tidigare kanaliseras hela beloppet via RF. Beloppet är dock tydligt
riktat till SOK i regeringens regleringsbrev. Däremot
är inte de olika delarna öronmärkta till sitt ändamål
utan SOK ges handlingsfrihet för den närmare användningen för att få maximal effekt på bidraget.
Regeringen har också beslutat att överskottet från
OS i Turin på 8,7 miljoner kronor får behållas av
SOK för att, tillsammans med statsbidraget för 2007
och 2008, täcka kostnaderna för förberedelser och
deltagande i OS i Peking 2008. Detta i enlighet med
det fyraåriga perspektiv som har varit grunden för
beräkningen av medelsbehovet för detta ändamål.

Marknadsföring

2006

2005

Sponsor- och licensintäkter
Bidrag Olympic Solidarity
Övriga intäkter

29 858
–
1 864

27 224*
32
594

Summa intäkter

31 722

27 850

Administrativa kostnader:
Personalkostnader, arvoden
Övriga externa kostnader

-1 350
-2 022

-436
-1 458

Summa kostnader

-3 372

-1 894

Ränteintäkter och liknande
resultatposter

3 394

350

31 744

26 306

Årets resultat

* I jämförelseåret 2005 ingår de riktade sponsormedlen för
Topp- och talangprogrammet 2005 med 4 855 SEK.
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• OSF har fått, eller får, stöd för att ta fram en väl
förankrad utvecklingsidé för vägen till världstoppen,
en uppdaterad kravanalys med uppföljningsprogram
och beskrivning av sina träningskoncept.
• Ökad kvalitet i förstegen till topp- och talangprogrammet betonas. Stöd skräddarsys i samråd med OSF
efter respektive grens redovisade behov av nyckelinsatser. Det har oftast inneburit en start av långsiktiga
utmanarsatsningar på yngre grupper med olika kvalitetshöjande insatser.

Sky City förvandlades under vinter-OS till Olympic Village med en
mängd aktiviteter för Arlanda-besökarna. Foto: Jack Mikrut, SOK.

Elitprogrammet
Det samlade stödet
Övergången till SOK:s nya elitprogram ”Olympisk
Offensiv 2005-2012”, som beslutades av styrelsen i
februari 2005 efter dialog med OSF, fullföljdes under
2006. Det nya programmet består av Topp- och talangprogram, Utmanarprogram och Supportprogram.
De bärande idéerna från den föregående perioden
1998-2004 ligger fast. Det innebär att stödet byggs
upp i en dialog med de elitansvariga i förbunden om
vad som behöver göras för att de aktiva man satsar
på skall ha en möjlighet att nå medaljkapacitet vid
VM/OS på kortare eller längre sikt. Stödet är riktat
samt behovs- och kvalitetsstyrt.
Förändringarna innebär i korthet:
• Topp- och talangprogrammen har blivit ett program
med ett skräddarsytt stöd baserat på vad som behövs
för en fullödig satsning mot världstopp. Ökad uppmärksamhet har lagts på kvalitet i vardagen, de aktivas
tränarstöd och internationellt tävlande.
• Träningsfrågorna och ledarutvecklingen har satts
ännu mer i fokus. Ett fast resursteam har skapats som
förstärkt kompetensstöd till tränare och aktiva för utveckling av träningsprocesser, medicinsk support och
ledarutveckling. FoU- kopplingarna har gjorts tydligare med samarbetet inom OPC (Olympic Performance
Center i Stockholm) och VSC (Vintersportcentrum i
Östersund).
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Planerings- och utvecklingsdialogen inleddes med sommaridrotterna enligt de nya riktlinjerna under våren
2005. I de ﬂesta fall innebar 2005 ett fortsatt stöd för
aktiva i topp- och talanggruppen i förening med ett
arbete för att utveckla långsiktiga strategier och en
del insatser av pilotkaraktär. Under 2006 börjar de
långsiktiga satsningarna inom ramen för utmanarprogrammet att realiseras.
För vinteridrotterna fullföljdes satsningen mot OS
i Turin 2006 enligt det tidigare programmet och de
fastlagda planerna. Vinteridrotterna har gått in i det
nya Elitprogrammet från och med säsongen 2006/07
efter utvärdering av satsningen mot OS 2006.
De senaste åren har SOK kunnat satsa i genomsnitt
ca 50 miljoner kronor per år i elitstöd. Det gällde även
för 2006. För 2007 planeras insatsen öka till drygt 55
miljoner kronor. Ambitionen är att kunna fortsätta
utbyggnaden med ytterligare ca tio miljoner kronor
senast år 2008. För att fullt ut kunna genomföra det
nya Elitprogrammet bör ﬁnansieringen inom några år
uppgå till ca 85 miljoner kronor per år.

Elitprogram/
Gemensamt program

2006

2005

Statsbidrag
Bidrag Olympic Solidarity
Bidrag RF
Övriga intäkter

23 000
1 890
420
361

15 000
285
620
243

Summa intäkter

25 671

16 148

Administrativa kostnader:
Personalkostnader, arvoden
Avskrivning inventarier
Övriga externa kostnader

-4 115
-74
-1 390

-4 331
-36
-1 464

Summa kostnader

-5 579

-5 831

20 092

10 317

Årets resultat

Topp- och talangprogrammet
Uppgift/mål
Sveriges främsta aktiva skall få optimala förutsättningar att förbereda sig inför kommande OS och de
mest lovande talangerna skall få optimala möjligheter
att ta steget till den absoluta världstoppen. Programmet har under 2006 haft vinter-OS 2006 och 2010
samt sommar-OS 2008 och 2012 som mål.

har tagit klivet från att vara lovande till att ta medalj
vid VM/OS.
Ett väl fungerande och nära samarbete med fortlöpande uppföljning och dialog mellan OSF:s sportsliga
ledning och SOK:s kontaktpersoner är en förutsättning
för Topp- och talangprogrammet, genomförandet av
de individuella utvecklingsplanerna samt samordning
med och utveckling av OSF:s landslagsprogram.

Verksamhet
Vid ingången av 2006 omfattade programmet 139
aktiva och fyra lag. Av dessa var 76 aktiva och två lag
(fotboll dam och handboll herr) från sommaridrotter
samt 63 aktiva och två lag (ishockey dam och herr)
från vinteridrotter. De utvärderingar som har gjorts
i den löpande uppföljningen och efter OS i Turin har
medfört att det vid årets slut ﬁnns 141 aktiva och tre
lag i programmet, varav 91 aktiva och ett lag (fotboll
dam) i sommaridrotter och 50 aktiva och två lag (ishockey dam och herr) i programmet.
OSF har sedan hösten 1998 sammantaget nominerat
drygt 1000 aktiva, varav ca 400 sammantaget har
tagits in i topp- och talanggruppen.
På samma sätt som tidigare bestäms stödet utifrån
en individuell utvecklingsplan med sikte på världstopp och skräddarsys efter de individuella behoven
och OSF:s program. Detta sker på initiativ från och
i nära samspel med den aktive och dennes personlige
tränare samt OSF:s sportsliga ledning. Stöd har också
givits till vissa grupp- eller ledningsinsatser av strategisk karaktär i OSF:s landslags- och OS-förberedande
program.
De aktiva är föremål för en regelbunden uppföljning
och om inte resultat och/eller utvecklingstrenden pekar åt rätt håll efter ett antal år får den aktive lämna
programmet. Satsningen har hittills (1998-2006) varit
en stor framgång. Cirka 30 % av de aktiva som har
tagits in i programmet baserat på bedömd potential

Utmanarprogrammet
Uppgift/mål
Fler aktiva skall få en bra förberedelse för en fullvärdig
satsning mot världstoppen. Programmet skall bidra till
en bra rekryteringsbas för topp- och talangprogrammet.

Elitprogram/Toppoch talangprogrammet

2006

2005

Lämnade bidrag och stipendier:
Bidrag OSF
Stipendier aktiva
Bidrag övriga

-25 950
-5 594
–

-23 522
-7 832
-92

Summa kostnader

-31 544

Årets resultat

-31 544

Verksamhet
Utgångspunkten är att innan en välgrundad långsiktig
handlingslinje är på plats och väl förankrad i OSF
kan behovet av och inriktningen på ett eventuellt stöd
till en utmanarsatsning inte prövas. En annan viktig
princip är att SOK:s stöd endast skall förstärka det
förbunden själva bygger.
År 2005 karaktäriserades av diskussioner med sommaridrotterna om utvecklingsidé och ”röd tråd” för
vägen från de tidiga ungdomsåren till världstoppen.
Detta resulterade under 2006 i de ﬂesta grenar i reviderade kravanalyser samt långsiktiga s k utvecklingstrappor och koncept för en utmanarsatsning.
Under 2006 startades elva utmanarsatsningar i sommargrenar. De ﬂesta innebar stöd till en grupp aktiva
med utbyggt tränarstöd, möjligheter till erfarenheter
av internationellt tävlande samt olika utbildnings- och
träningssamlingar.
I oktober 2006 genomfördes på Bosön den första
utmanarcampen för sju idrotter och de ca 100 aktiva
och tränare om ingår i utmanarsatsningar.

Elitprogram/
Utmanarprogrammet

2006

Lämnade bidrag och stipendier:
Bidrag OSF

-5 975

-31 446

Summa kostnader

-5 975

-31 446

Årets resultat

-5 975
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Supportprogrammet
Uppgift/mål
Tränare och aktiva skall ha tillgång till högsta möjliga
kompetens och service på olika områden av betydelse
för prestationsutveckling, toppresultat och mästerskapsframgång.
Verksamhet
Under 2006 har utvecklingsarbetet i samspel med
sommaridrotterna fortsatt fokuserat på revidering
av kravanalyser, framtagandet av utvecklingstrappor
och dokumentation av egna och internationella träningskoncept samt utvärderingar av internationella
mästerskap.
Med vinteridrotterna har 2006 års utvecklingsarbete
varit inriktat på slutförberedelserna och genomförandet av OS i Turin 2006, samt ett omfattande utvärderingsarbete av OS och den senaste fyraårsperioden.
Detta har lett till ett antal förändringar i olika grenars
upplägg, vilket innebär att säsongen 2006/2007 ur
utvecklingsperspektiv i ﬂera fall får karaktären av
”testår”.
Träningsfrågorna och ledarutvecklingen har 2006
satts ännu mer i fokus än tidigare. Ett fast resursteam
har skapats som förstärkt kompetensstöd till tränare
och aktiva för utveckling av träningsprocesser, ledar-

utveckling samt medicinsk support. Resurspersoner
har knutits till gruppen på områdena teknikutveckling,
kost och prestationspsykologi.
Ett nytt förstärkt program för kompetensutveckling
av ledare, tränare och aktiva byggt på en behovsinventering har tagits fram och startats under 2006.
Headcoach- och coachprogrammen med sikte på OS
i Turin och OS i Peking 2008 har slutförts respektive
startats.
Under året har ett antal träningsinriktade utvecklingsprojekt avseende teknik, styrketräning och träningsplanering/träningsuppföljning samt materialutveckling genomförts eller startat med såväl vinter- som
sommaridrotter.
Dialogen mellan SOK och berörda organisationer
om bättre resurser och tillgänglighet för forskning,
utvecklingsarbete, testning och medicinsk support har
fortsatt under året. FoU-kopplingarna har blivit tydligare främst genom samarbetet med VSC i Östersund
och genom det aktiva engagemanget i OPC i Stockholm. OPC är ett samarbete med KTH och GIH via ett
treårigt avtal om en centrumbildning. Inriktningen är
tydlig mot prestationsutveckling inom elitidrotten och
syftet är att få tillgång till intressant spetskompetens
för utveckling och utvärdering samt att engagera ﬂer
forskare i för elitidrotten relevanta FoU-projekt.
Det medicinska stödet har under året genomförts
med hög kvalitet främst genom samarbetet med Artroclinic avseende aktivas hälsokontroller och den s k
akutlinan, med Folksam avseende vårdförsäkringen
för de aktiva samt med SOK:s kontaktläkare och fysioterapeuter för specialuppföljning av vissa idrotter
och aktiva. Det goda samarbetet med RF avseende
dopingtester och antidopinginformation fortsatte
också under året.

Elitprogram/
Supportprogrammet

Jan Jönsson, Sveriges senaste individuelle medaljör i ridsport, tänder
den olympiska elden på Olympiastadion vid 50-årsﬁrandet av
Ryttarspelen som skedde i samband med DN-galan i juli 2006.
Foto: Jack Mikrut, SOK.
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2006

2005

Projektrelaterade kostnader:
Utvecklingsprogram – aktiva
Utvecklingsprogram – Ledare
Resursteam
FoU, projekt
Medicinsk support
Övrigt

-437
-232
-4 664
-923
-1 106
-12

Summa kostnader

-7 375

-7 600

Årets resultat

-7 375

-7 600

* Motsvarande siffror sammantaget för 2005.

-7 600*

Sara Kjellin tränar i OS-backen inför tävlingarna i Turin. Foto: Scanpix.
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Flerårsöversikt (Mkr)
2006

2005

2004

2003

2002

Statsbidrag administration
Statsbidrag olympiskt deltagande
Statsbidrag elitprogram
Sponsor- och licensintäkter
Övriga intäkter

3
19
23
30
5

3
–
15
27
2

3
25
15
39
4

3
–
15
34
1

2
18
15
34
4

3
16
15
46
9

Summa intäkter

80

47

86

53

73

89

Lämnade bidrag och stipendier
Olympiskt deltagande
Övriga kostnader

-38
-19
-22

-34
-4
-16

-38*
-25
-18

-54
-3
-19

-38
-18
-18

-46
-20
-24

Summa kostnader

-79

-54

-81

-76

-74

-90

Finansiellt netto

4

1

3

1

1

9

Redovisat resultat

5

-6

8*

-22

0

8

Redovisat eget kapital
Skillnad mellan redovisat värde
och marknadsvärde på värdepapper

37

32

38

30

53

52

3

2

4

3

2

2

Eget kapital till marknadsvärde

38

35

40

34

56

12

Antal anställda

17

14

13

13

13

12

*

Från och med 2004 redovisas anslag till OSF vinter först påföljande år när beloppen är kända.
Detta innebär således en senareläggning av tidpunkten för redovisning (kostnadsföring)
av bidragen jämfört med tidigare år.

** 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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2001**

De svenska curlingdamerna tar emot OS-guldmedaljerna på Medal Plaza i centrala Turin. Foto: Scanpix.

Maria Roth och Kim Martin gratuleras till OS-ﬁnalplatsen av Bengt Åke
Gustafsson och Jörgen Jönsson. Foto: SOK.

Anna Carin Olofsson gratuleras av Kungen efter sitt guldlopp i Turin.
Foto: Scanpix.

17

Ekonomisk redogörelse för Sveriges Olympiska Kommittés verksamhet

1 januari – 31 december 2005
RESULTATRÄKNING

Not

2006

2005

1,3

45 121
2 083
420
29 858
2 650

18 000
516
620
27 224
1 218

80 132

47 578

-37 519
-12 17
-19 121
-9 798
-148

-33 550
-10 331
–
-10 259
-72

-78 757

-54 212

1 375

-6 634

3 632

371

5 007

-6 263

Not

2006-12-31

2005-12-31

4

253

226

253

226

802
9
3 866

1 079
18
11 173

4 677

12 270

34 169

20 747

Kassa och bank

12 201

1 821

SUMMA TILLGÅNGAR

51 300

48 064

31 841
5 007

38 104
-6 263

Summa eget kapital

36 848

31 841

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetala intäkter

1 155
220
13 077

5 055
260
15 140

Summa kortfristiga skulder

14 452

16 223

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

51 300

48 064

Inga
Inga

Inga
Inga

INTÄKTER
Statsbidrag
Bidrag Olympic Solidarity
Bidrag RF
Sponsor- och licensintäkter
Övriga intäkter
Summa intäkter
KOSTNADER
Lämnade bidrag och stipendier
Personalkostnader, arvoden
Os-relaterade kostnader
Övriga externa kostnader
Avskrivning på inventarier

2
3
4

Summa kostnader
Rörelseresultat
Resultat från ﬁnansiella investeringar
Ränteintäkter och liknande resultatposter

5

ÅRETS RESULTAT

BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

6

Summa kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar

7

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Fritt eget kapital:
Balanserat resultat
Årets resultat

18

Poster inom linjen
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

8

9

Sveriges Olympiska Kommitté
Organisationsnummer 802002-5667

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Redovisningsprinciper
Övergripande redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisningslagen samt allmänna råd och rekommendationer från
Bokföringsnämnden.
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 sponsor- och licensintäkter vid fakturering motsvarande i avtal stipulerade
faktureringstidpunkter.
Lämnade bidrag kostnadsförs när bindande beslut om bidrag föreligger och en tillförlitlig uppskattning av
beloppen kan göras.
Samtliga intäkter och kostnader fördelas på aktiviteter vilka redovisas i samband med redogörelse för
programverksamheterna.
Fordringar
Fordringar redovisas till det belopp varmed de beräknas inﬂyta.
Anläggningstillgångar
Inventarier skrivs av enligt plan över förväntad nyttjandeperiod på 3-5 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.

Notanteckningar
Not 1 Statsbidrag

2006

2005

Administrationsbidrag
Bidrag OS Turin
Bidrag talangprogram

3 000
19 121
23 000

3 000
–
15 000

Summa

45 121

18 000

2006

2005

8
9

7
7

17

14

1 634
5 850
2 741

1 750
4 652
2 379

427
905
614

388
647
515

12 171

10 331

Not 2 Personalkostnader, arvoden
Medelantalet anställda med fördelning på kvinnor och män:
Kvinnor
Män
Totalt
Löner och arvoden:
Styrelse
Övriga anställda
Socialförsäkringsavgifter
Pensionskostnader:
Styrelse
Övriga anställda
Övriga personalkostnader
Summa personalkostnader

19

forts Not 2 Personalkostnader, arvoden
Löner och arvode till styrelsen utgörs av lön till generalsekreteraren, tillika styrelseledamot, lön till verksamhetssamordnare,
tillika styrelsens ordförande, samt arvode till annan styreslemedlem för särskilt uppdrag. Pensionskostnader till styrelse avser
generalsekreteraren samt verksamhetssamordnaren. Samtliga pensionsförpliktelser följer allmän plan och täcks genom premier
till försäkringsbolag.
Inga avtal om avgångsvederlag föreligger. Uppsägningtiden för generalsekreteraren är 6 månader ömsesidigt.
2006

2005

13,6%
97,8%

8,6%
93,2%

Könsfördelning styrelse:
Kvinnor
Män

5
6

4
7

Könsförelning ledande befattningshavare:
Kvinnor
Män

1
1

1
1

Sjukfrånvaro:
Total sjukfrånvaro
Långtidssjukfrånvaro
Uppgift om könsfördelad sjukfrånvaro och sjukfrånvaro fördelad på åldersgrupper lämnas ej med stöd av årsredovisningslagens 5 kap. 18a § 2 st.

Not 3 Olympiskt deltagande
Statsbidrag OS

19 121

Summa intäkter

19 121

OS-relaterade kostnader:
Os i Turin

-19 121

Summa kostnader

-19 121

Resultat

Not 4 Inventarier

2006-12-31

2005-12-31

Anskaffningsvärde IB
Årets inköp

308
175

105
106

Anskaffningsvärde UB

483

308

Ackumulerade avskrivningar IB
Årets avskrivning

-82
-148

-10
-72

Ackumulerade avskrivningar UB

-230

-82

253

226

Not 5 Ränteintäkter och liknande resultatposter

2005

2005

Räntor
Utdelningar
Realisationsresultat värdepappersfonder

238
33
3 361

327
44
–

Summa

3 632

371

2006-12-31

2005-12-31

Förutbetalda hyror
Förutbetalda kostnader sommar OS 2008
Förutbetalda kostnader vinter OS 2006
Förutbetalda kostander vinter OS 2010
Upplupen intäkt Olympiafonden Nordea
Upplupen ränta
Övriga poster

135
1 301
–
127
1 674
191
438

133
331
8 745
–
1 534
–
430

Summa

3 866

11 173

Redovisat värde

Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
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Not 7 Kortfristiga placeringar

Ränterelaterade värdepapper
Värdepappersfonder:
Institutionell Penningmarknadsfond
SEB Alpha Short Bond Fund
SEB Avkastningsfond

Andelar

Marknadsvärde

Anskaffningsvärde
Redovisat värde

5 070
1 913 046
63 807

5 085
19 504
631

4 249
19 271
649

Aktierelaterade värdepapper:
Aktieobligation lån 132 löptid 2002-10-10 -2006-04-10. Garanterad avkastning under löptiden 10,5%, maximerad avkastning 92,4%

10 000

10 000

35 220

34 169

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Belopp vid årets ingång
Behandling av förlust
Årets resultat

38 104
-6263

-6 263
6 263
5 007

Utgående balans

31 841

5 007

2006-12-31

2005-12-31

Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Förutbetalda statsbidrag OS Turin 2006
Förutbetald statsbidrag OS Peking 2008
Övriga poster

1 529
197
–
8 534
2 817

1 184
253
12 000
–
1 703

Summa

13 077

15 140

Not 8 Förändring i eget kapital

Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Stockholm 2007-03-19

Per-Axel Eriksson

Lennart Pettersson

Arne Ljungqvist

Stefan Lindeberg
Ordförande

Tomas Gustafson

Björn Rosengren

Carin Nilsson-Green

Gunilla Lindberg
Generalsekreterare

Ann-Louise Skoglund

Kerstin Bodin

Revisionsberättelse till årsmötet i Sveriges Olympiska Kommitté
Organisationsnummer 802002-5667
Vi har granskat årsredovisningen och
bokföringen samt styrelsens förvaltning i
Sveriges Olympiska Kommitté för år 2006.
Det är styrelsen som har ansvaret för
räkenskapshandlingarna och förvaltningen
och för att årsredovisningslagen tillämpas
vid upprättandet av årsredovis-ningen. Vårt
ansvar är att uttala oss om årsredovisningen
och förvaltningen på grundval av vår revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god
revisionssed i Sverige. Det innebär att
vi planerat och genomfört revisionen för
att med hög men inte absolut säkerhet
försäkra oss om att årsredovisningen 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 årsredovisningslagen och ger därmed en

rättvisande bild av föreningens resultat och
ställning i enlighet med god redovisningssed
i Sverige. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens 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 2007-04-19
Bo Johansson
Ola Spinnars
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor
Av årsmötet utsedda revisorer
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Kansli
Ordförande
Stefan Lindeberg
(Heltidsarvoderad för att
löpande koordinera och
leda SOK:s verksamhet)
Generalsekreterare
Gunilla Lindberg
Assistenter
Carina Tovland
Veronica Marklund
Marja von Stedingk
Frida Wesström

Ekonomi
Robert Andersson
Inger Wickström

Sport
Peter Reinebo
Glenn Östh

Media/Information
Björn Folin
Karin Hamberg

Projektledning
Olle Anfelt
Helena Wielinder

Marknad
Annika Runström

Test- och träningsrådgivning
Rickard Nilsson
Leif Larsson
Pierre Johansson

Sveriges Olympiska Akademi (SOA)
Tomas Gustafson, ordförande
Carina Tovland, sekreterare
Lotta Falkenbäck
Gunilla Lindberg
Inger Lindholm
Leif Yttergren
Stig Pettersson
Lars-Gunnar Björklund
Björn Walden
Gunnar Larsson
Adjungerade:
Björn Folin
Christer Lignell

Johan Eriksson, kanot
Staffan Olsson, handboll
Danijela Rundqvist, ishockey,
f o m 2006-11-14
Maria Roth, ishockey, t o m 2006-11-14

Elitidrottsrådet

Adjungerad samordnare för
IOA-deltagarnas nätverk:
Ulf Bjöns
Adjungerad IOA-deltagare (ett år):
Anna-Karin Jejlid, f o m 2006-12-18
Jennie Lindström, f o m 2006-12-18

SOK:s aktivas kommitté
Jonas Edman, skytte, ordförande
f o m 2006-11-14
Magdalena Forsberg, skidskytte,
vice ordförande, f o m 2006-11-14
Peja Lindholm, curling,
ordförande, f o m 2006-11-14
Johanna Sjöberg, simning
Caroline Jönsson, fotboll
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Vetenskaplig rådgivare
Bengt Saltin

Medicinska kommissionen
Arne Ljungqvist, ordförande

Etiska kommissionen
Pernilla Wiberg

Programkommissionen

Stefan Lindeberg

Gunilla Lindberg

Idrottsakademin

Nomineringskommissionen

Per-Axel Eriksson

Bosökommittén
Stefan Lindeberg, adjungerad

Internationell representation
Adjungerade ”OS i Skolan”:
Elisabeth Danielsson
Christina Törnqvist
Thomas Andersson

Utveckling
Hans-Christer Holmberg

Internationella Olympiska
Kommittén
Gunilla Lindberg, vice ordförande
Arne Ljungqvist, ledamot
Pernilla Wiberg, ledamot

Aktivas kommission
Pernilla Wiberg

Presskommissionen
Gunilla Lindberg

Koordinationskommittén för
Vancouver 2010
Gunilla Lindberg
Pernilla Wiberg

Koordinationskommittén för
London 2012
Gunilla Lindberg

Pernilla Wiberg

World Anti Doping Agency
(WADA)
Arne Ljungqvist, styrelsemedlem

Europeiska Olympiska
Kommittéerna
Gunilla Lindberg, styrelsemedlem

Tekniska kommissionen
Gunilla Lindberg, ordförande

Olympic Solidarity
Gunilla Lindberg

New Ways of Communication
Björn Folin

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

Court of Arbitration
Björn Rosengren

Olympiska specialförbund (OSF)

Medlemmar av Internationella Olympiska
Kommittén

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

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.

Valberedning
Valberedningen vald vid årsmötet 2005 för perioden till
årsmötet 2009 är Pia Zätterström, Helena Lingham,
Lars-Åke Skager, Raine Söderberg och Lars Tigerberg.

Recognized specialförbund (RSF)
Bouleförbundet
Bowlingförbundet
Budoförbundet
Danssportförbundet
Flygsportförbundet
Orienteringsförbundet
Rugbyförbundet
Sportdykarförbundet
Squashförbundet
Vattenskidförbundet
Golfförbundet
Handikappidrottsförbundet

En överlycklig Wolfgang Pichler gratulerar Anna Carin Olofsson i skidskytteförläggningen efter OS-guldet. Foto: Scanpix.
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Stöd till OS-förberedelser
Tilldelat stöd från SOK:s elitprogram (topp-, talang-, utmanar- och supportprogram), inklusive
stipendier, resurspersoner, precamps före OS med mera.
Beloppet är en summering till gren- resp förbundsnivå av det stöd som tilldelas baserat på
individuella utvecklingsplaner och behov för olika lag.

Sommaridrotter
Badminton
Baseball
Basket
Bordtennis
Boxning
Brottning
Bågskytte
Cykel

2002
1 178
0
0
1 203
678
1 615
1 170
landsväg
617
mountainbike
0
Fotboll
775
Friidrott
2 157
Fäktning
1 404
Gymnastik
481
Gång
0
Handboll
1 705
Judo
1 531
Kanot
racing
2 562
slalom
320
Landhockey
0
Modern Femkamp
585
Ridsport
dressyr
318
hoppning
717
fälttävlan
335
Rodd
148
Segling
1 856
Simning
simning
2 793
simhopp
343
Sportskytte
pistol
103
gevär
651
lerduva
637
running target/gemensamt 554
Taekwondo
618
Tennis
477
Triathlon
188
Tyngdlyftning
210
Volleyboll
beachvolley
250
Summa sommaridrotter
28 179
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2003
1 727
100
350
1 571
1 092
2 733
1 444
1 045
123
1 130
2 492
2 010
802
0
1 450
2 620
2 295
362
0
1 172
463
1 063
573
483
2 790
4 621
630
377
1 242
1 37
779
1 053
555
332
235
481
40 195

2004
1 464
400
0
1 729
1 335
2 639
1 298
611
365
1 420
3 305
1 183
298
30
0
1 570
1 230
334
0
1 098
593
716
414
280
2 637
4 357
487
628
1 270
923
701
514
431
0
167
463
34 890

2005
410
600
0
547
545
2 639
196
293
338
616
2 042
957
315
0
290
1 930
762
316
0
422
150
105
160
585
1 570
1 267
213
344
533
595
0
0
743
0
0
0
19 483

2006
647
300
0
957
381
3 292
595
414
549
616
2 533
1 035
324
0
290
1 944
1 287
0
0
541
175
0
493
1 166
2 318
2 187
354
301
383
808
1 189
0
414
0
0
0
25 493

Stöd till OS-förberedelser
Tilldelat stöd från SOK:s elitprogram (topp- talang- och supportprogram),
inklusive stipendier, resurspersoner, precamps före OS m m.
Beloppet är en summering till gren- resp förbundsnivå av det stöd som
tilldelas baserat på individuella utvecklingsplaner samt behov för olika lag.
Vinteridrotter
Bob och rodel
Curling
Ishockey
Konståkning
Skidor

alpint
backhoppning
freestyle
längd
snowboard alpint
snowboard halfpipe
boardercross

Skidskytte
Skridsko
Summa vinteridrotter

2002/03
105
1 026
450
626
1 791
297
1 870
1 722
900
1 246
0
425
655
11 113

2003/04
0
1 259
1 640
819
1 642
371
2 190
4 253
1 132
1 515
440
750
892
16 903

2004/05
0
1 383
1 650
343
1 276
192
1 251
2 316
1 018
1 135
597
769
796
12 726

2005/06
0
1 920
2 725
560
1 767
225
2 110
2 831
1 178
1 228
855
1 028
990
17 417

2006/07
0
1 264
1 582
1 054
1 786
340
2 114
1 413
610
0
266
1 446
593
12 468

2004
34 900
12 700
6 800
54 400

2005
19 500
17 400
5 100
42 000

2006
25 500
12 500
10 600
48 600

I stöd till vinteridrotter 2006/07 ingår planerat stöd för våren 2007.

Sommaridrotter
Vinteridrotter
Gemensamt
Totalt stöd

2002*
28 200
11 100
6 100
45 400

2003
40 200
16 900
9 500
66 600

I ”gemensamt” ingår bl a medicinsk support, resurspersoner, rådgivning, tester, utbildningsaktiviteter och s k paraplyprojekt.
* 2002 ingår vinter 2002/03.
Olympiatravets ﬁnal på Åby gav 2006 rekordutdelning till SOK. Remy Nilsson, vd ATG, Bo Dockered, ordförande ATG
och SOK:s ordförande Stefan Lindeberg tillsammans med OS-guldmedaljörerna Anna Carin Olofsson och Carolina Klüft. Foto: SOK.
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Sveriges Olympiska Kommitté
Olympiastadion, Sofiatornet, 114 33 Stockholm
Tel: 08-402 68 00, fax: 08-402 68 18
e-mail: info@sok.se
www.sok.se

