






Grötviks Segelsällskap 2017

Tusental kronor UTFALL
UTFALL BUDGET OKTOBER PROGNOS

Intäkter 2016 2017 2017 2017
Medlemsavgifter 176 175 164 164
Båtplatsavgifter 998 980 959 949
Gästhamn 26 30 26 26
Kran & Ramp 28 30 22 22
Husbilar 105 110 141 145
Kommunalt bidrag 51 50 51 51
Statligt bidrag 0 0 0 0
Seglingsarrangemang 0 0 0 0
Övriga intäkter 13 15 19 19
Summa Intäkter 1397 1390 1382 1376

Kostnader
Seglingsarrangemang 0 9 0 0
Lokalkostnader, renhålln 48 50 30 40
Arrende 31 31 31 31
El 56 60 35 45
Reparation fastighet/anl 4 10 12 15
Muddring 331 300 216 216
Reparation & Underhåll 215 215 132 141
Förbrukningsinventarier 21 10 6 10
Förbrukningsmaterial 4 5 7 8
Kommunikation 12 12 9 12
Försäkring 5 5 6 6
Maskin- o transportkostn 4 5 3 5
Reklam 0 0 0 0
Kontorskostnader 7 7 5 7
Telefon 15 15 14 16
Porto 15 15 6 10
Styrelsearvoden 44 45 45 45
Allmänna möten 5 5 2 5
Medlemsavgifter 80 80 77 77
Övriga kostnader 36 40 65 75
Ungdomsverksamhet 1 6 14 14
Löner 171 175 151 181
Bilersättningar 1 0 0 0
Arbetsgivaravgift 56 57 55 71
Summa kostnader 1162 1157 921 1030
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Resultat före avskrivn. 235 233 461 346

Avskrivningar 203 200 212 212

Ränteintäkter & kostnader 14 12 9 11

RESULTAT före skatt 18 21 240 123

Skatt 33 33

RESULTAT efter skatt 207 90

Kommentarer
Till prognos 2017 minskar intäkterna pga återbetalningar andrahandsuthyrning. 
Under övriga intäkter återfinns intäkter för optimisjollarna (5´). 
Muddring och reparation och underhåll ligger en bit under fjolåret. 
Övriga kostnader har ökat i år till följd av att vi har köpt in en del tjänster, så som 
datatjänster & revisortjänster. 
Det har även tillkommit kostnader för vårt nya betalsystem, GoMarina.  Totalt sett så 
har dock våra kostnader minskat. 
Lönekostnaderna har ökat i och med normal löneökning samt att vi haft en 
sommarbetande ungdom under några sommarveckor. 
Avskrivningarna ökar mot utfall 2016 och budget i och med nyinvesteringarna av el/
pollare till ställplatserna samt ny parkeringsbom. 
Från och med deklaration för 2016 måste vi skatta för vinsten av uthyrning av 
ställplatser samt gästplatser. Skatten belastar i år med 33´. 
Prognos för 2017 ser ut att hamna på ett postivit resultat efter skatt med 90´.
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Styrelsen Nr Grötviks segehääskap

(Alternativt Motion till höstens medlemsmöte).

Parker(n mö ll he r in

Vi har nu under ett par år sett hurmöjligheterna att köra ner på hamnplanen på olika sätt
begränsats.

Det fanns en skylt som förbjöd icke behöriga motorfordon att köra ner på hamnplanen
medan det numera är totalförbud,.enligt gällande skyltning, för all motortrafik, möjligen
blåljusfordon under tjänsteutövning undantagna. Detta innebär att husbllar som hyrt en
ställplats inte kommer åt att tomma sitt s.k gråvatten. Möjligheten att for en kort stund
stalla från sig bilen for ett uträtta ärende på hamnkontoret eller växla några ord med
medlemmar som finns på hamnplanen är starkt begränsad genom att flera
parkeringsplatser tagits i anspråk till nackdel för båtagande medlemmar men till förmån för
husbilsägare. Det torde väl ändå vara så att styrelsen i första hand bör varna om
medlemmarna och tillgodose deras behov och i andra hand bedriva campingverksamhet vars
enda syfte är att öka klubbens inkomster men detta bör ju inte ske till vilket pris som helst.

Det bör ges möjligheter för behöriga fordon att köra nerpå hamnplanen och kanske i
begränsad omfattning tidsmässigt kunna få parkera på sådant satt att det inte stör de som
har ärenden som sjösättning o liknande ärenden. Det finns även ett behov av att kunna nå
fram till servicebryggan (mastbryggan) för att lasta ombord en del inredning och andra
saker som är behövliga inför båtsäsongen Det var Ju av dess skäl som servlcebryggan
byggdes och inte främst som båtplats annat än i undantagsfall.

Det finns medlemmar som på ett eller annat sätt har fått svårigheter att gå och behöver
därför komma nära de bänkar och den altan som finns för medlemmarnas trevnad.

Vl anser att styrelsen bör överväga vems intressen man i försåt hand skall tjäna,
medlemmarnas eller det rörliga friluftslivets Intressen P
Styrelsen bör se över om man skall upplåta den mängd ställplatser som nu skett till förfång
för medlemmarna i

Om styrelsen inte avser att vidta några åtgärder för att öka parkeringsmöjlighetema eller att
det ges möjligheter att i begränsad omfattning få köra på hamnplanen och parkera under
viss begränsad tid skall skrivelsen ses som en motion till höstens kommande medlemsmöte

I motionen yrkas

Att antalet stallplatser begränsas

~A det ges möjligheter att för behöriga fordon få köra ner på hamnplanen

Att behöriga fordon ges möjligheter att viss kortare 5d få parkera på hamnplanen



Att en del ställplatser som idag tas i anspråk söder om bron tas bort och görs om till
parkeringsplatser.
Halmstad den 29 maj 2017
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