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Grötviks Segelsällskap    Datum
2018-04-14

Årsmöte

Tid 2018-04-14

Plats Folkets hus, Söndrum

§1 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Till mötets ordförande 
valdes Sven Palmkvist och till sekreterare valdes Johan Sölve.

§2 Val av protokollsjusterare och rösträknare
Björn Skoglund och Bo Strömberg utsågs av mötet att justera protokollet och vara 
rösträknare. 

§3 Fastställande av röstlängd
Röstlängd i form av en utskriven medlemsförteckning finns tillgänglig att använda vid 
behov, vilket godkändes av mötet. 

§4 Fråga om mötets behöriga utlysande
Kallelse till föreningsmöte skall ske skriftligen och vara medlemmarna tillhanda senast 
14 dagar före mötet. Kallelsen ska ske per post eller till den som så önskar via e-post. 
Mötet fastslog att det varit utlyst på behörigt sätt.

§5 Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes av mötet med tillägg av val av revisor.  

§6 Föredragning av styrelsens årsredovisning för senaste verksamhetsår
Ordförande Sven Palmkvist redovisade verksamhetsberättelsen för 2017. Kassören 
Johanna Räisänen redogjorde för GSS ekonomi. Mötet beslutade godkänna dessa 
som styrelsens årsredovisning.

§7 Revisorernas berättelse
Föreningens revisor Evert Grahn läste upp revisionsberättelsen, vilken var utan 
anmärkning. 

§8 Fastställande av resultat- och balansräkning
Resultat- och balansräkningen för 2017 fastställdes och godkändes av mötet.
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§9 Disposition av årets resultat
Styrelsen föreslog att årets resultat 94 689 kr balanseras i ny räkning. Mötet beslutade 
enligt styrelsens förslag.

§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

§11 Fastställande av arvode för styrelsen
Styrelsens arvode för 2017 fastställdes av mötet till ett basbelopp som fördelas mellan 
styrelsemedlemmarna.

§12 Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande 
verksamhetsår
Sven Palmkvist redovisade verksamhetsplanen för 2018 och kommande år. Johanna 
Räisänen redovisade styrelsens budgetförslag för 2018. Mötet godkände den 
föreslagna verksamhetsplanen och budgeten.

§13 Val av styrelse
a. Ordförande för en tid av 1 år. 

Sven Palmkvist omvaldes till ordförande
b. Val av tre ordinarie ledamöter för en tid av två år. 

Omval av Johanna Räisänen, Joakim Stare och Björn Barsby.
c. Val av två suppleanter för en tid av ett år. 

Omval av Bo Bergkvist och Anders Schager. 

§14 Val av revisorer
a. Val av en revisor för en tid av två år. 

Omval av Mikael Strutz.
b. Val av två revisorssuppleanter för en tid av ett år. 

Omval av Peter Willner och Morgan Eriksson.

§15 Val av valberedning
a. Val av tre ordinarie ledamöter för en tid av ett år. 

Omval Stellan Granqvist, Bo Svensson och Leif Bengtsson.
b. Val av suppleant för en tid av ett år. 

Omval av Anders Svensson.
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§16 Lägesrapport ang fast VA-anslutning samt servicebyggnaden
Ordföranden informerade om att arbetet med VA-anslutningen till Grötvik har påbörjats. 
Vatten, avlopp och rör för fiberanslutning anläggs längs Grötviksvägens östra sida. I 
samband med återfyllnad anläggs en grusväg för gång- och cykeltrafik. 
Styrelsen gläds åt att ett långvarigt och enträget arbete för att få till stånd VA-anslutning 
och säkrare lösning för oskyddade trafikanter äntligen blir verklighet. 
Det är fortfarande oklart hur det blir med servicebyggnad. Styrelsen arbetar intensivt för 
att kommunen ska ersätta nuvarande servicebyggnad med en ny större och mer 
ändamålsenlig byggnad även om det troligen inte kommer till stånd under 2018. Tills 
vidare finns bajamajor som tillfällig lösning. 

§17 Medlemsskap i Svenska Seglarförbundet. Resultat av utredningen om 
differentierade medlemsavgifter.
Den motion styrelsen lämnade inför Seglarförbundets årsmöte 2017 om att endast 
segelbåtsägare skulle räknas in i underlaget för föreningens medlemsavgift till 
Seglarförbundet avslogs, men mynnade ut i att GSS bjöds in att medverka i den 
arbetsgrupp som utrett avgiftsstrukturen för medlemskapet i Seglarförbundet. Tyvärr 
ledde slutresultatet från arbetsgruppen inte till någon förbättring för medlemsavgifterna 
i form av differentiering i linje med GSS och andra klubbars förslag. 

Därför beslutade GSS styrelse 2017-12-13 att föreningen utträder ur Svenska 
Seglarförbundet enligt mandat givet av årsmötet 2017 §18. Därmed kan GSS inte 
längre arrangera sanktionerade kappseglingar som exempelvis Spangenberg Race. 

§18 Motioner till GSS årsmöte
Inga motioner har inlämnats. 

§19 Medlemmarnas uppslutning kring städdagar samt upptagning och 
iläggning av bommar
Mötet beslutade att inte vidtaga några åtgärder i nuläget när det gäller att få tillräckligt 
många att hjälpa till vid bomhanteringen på vår och höst.

§20 Muddring
GSS har en femårig dispens fram till 2020 från Länsstyrelsen för dumpning av 
muddrad sand strax utanför hamnen. Årets underhållsmuddring av hamninloppet har 
utförts under mars. 
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§21 Information från styrelsen
a. Uppställningsplats för husbilar  

GSS har nu 14 ställplatser för husbilar. Dessa är välbesökta och ger ett bra tillskott 
till föreningens ekonomi. 

b. Hamnfest 2018  
BK Astrio kommer åter att arrangera hamnfest i Grötvik 6-7 juli.

c. Kajakhotellet har flyttats till en plats i anslutning till sjösättningsrampen vilket är en 
mer ändamålsenlig placering. Flytten gjordes på GSS initiativ och bekostnad. 

d. Vaktbokningen  
Johan Sölve redogjorde för årets vaktbokning. Allt fler har utnyttjat möjligheten att 
själv välja vaktdatum, och 46 personer har frivilligt bokat in sig på två vaktpass 
vilket uppskattas. 

e. Diskussioner förs med Stugföreningen som vill vara med och dela på 
driftkostnaderna i området.

f. Förhandlingar om nytt upplåtelseavtal pågår med kommunen. Nuvarande avtal är 
uppsagt av kommunen. Samhällsbyggnadskontoret tar över från Tekniska kontoret 
som kommunens motpart i frågan. 

§22 Övrigt
Önskemål framfördes om webbkamera för innerhamnen och eventuellt fler kameror i 
Sjöräddningens mast. 
Mötet framförde ett tack till ordförande Sven Palmkvist, kassör Johan Räisänen, 
sekreterare Johan Sölve samt övriga styrelsemedlemmar för insatserna under året. 
 

§24 Avslutning
Ordförande Sven Palmkvist tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

…………………………………
Johan Sölve

Justeras

…………………………………… ……………………………………
Björn Skoglund Bo Strömberg



Verksamhetsberättelse för Grötviks Segelsällskap 2017 

Styrelsen för Grötviks Segelsällskap avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 
2017. 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning.  

Styrelse 
Ordförande:   Sven Palmkvist 
Kassör   Johanna Räisänen 
Sekreterare   Johan Sölve  
Ledamot   Urban Larsson 
Ledamot   Björn Barsby 
Ledamot   Joakim Stare 
Ledamot   Per Skoglund 
Suppleant   Anders Schager 
Suppleant   Bo Bergkvist 

Revisorer 
Revisor   Mikael Strutz 
Revisor   Evert Grahn 
Revisorsuppleant  Peter Willner 
Revisorsuppleant  Morgan Eriksson 

Valberedning 
Ordinarie:   Leif Bengtsson 
   Bo Svensson 
   Stellan Grankvist 
Suppleant:   Anders Svensson 

Kommittéer: 
Miljöansvarig  Bo Bergkvist 
Bevakningskommittén  Johan Sölve 
Seglingsansvarig  Johan Sölve 

Möten 
Styrelsen har under året haft 9 st protokollförda sammanträden.  
Årsmötet hölls den 11 mars, och allmänt höstmöte den 11 november.  

GSS aktiviteter 2017 

Bevakning 
Bevakning av hamnen har även i år genomförts av medlemmarna som själva haft möjlighet att 
boka önskade vaktpass. Resterande vaktpass har därefter fördelats ut i bryggplatsordning till 
de som inte själva bokat sig. Verksamheten har i stort fungerat bra. I de fall förhinder 
förelegat för den ansvarige, har byten kunnat genomföras. Tyvärr har några straffavgifter för 
utebliven vakt behövt tas ut, vilket inte är bra. 



Eftersom vaktperioden, enligt beslut från höstmötet 2016-11-12 utsträckts till 15 april-15 
oktober, måste vissa medlemmar teckna sig för två vaktpass. De som frivilligt valt att ta två 
vaktpass har fått förtur till vaktbokningen som förmån.  
Systemet för vaktbokning har utarbetats av Johan Sölve och har fungerat väl. 

Personal 
Som hamnkapten har Dan Carlsson fungerat på ett av alla medlemmar mycket uppskattat sätt. 

Sjöräddningen 
Styrelsen har haft löpande kontakter med sjöräddningen. Samarbetet fungerar väl. 

Stormar 
Det har blivit en vana, eller snarare en ovana, att stormar drabbar oss. Så icke detta år, vilket 
vi är synnerligen tacksamma för. 

Seglarskola. 
Under året har seglarskola bedrivits i Bryggcaféets regi. 

Studiebesök 
Styrelsen gjorde 2017-06-07 studiebesök i Bua hamn, där dess styrelse hälsade oss välkomna 
och informerade om sin verksamhet. Ett mycket intressant besök med lärdomar att ta till sig 
för utveckling av Grötviks verksamhet. 

Överläggningar med kommunen 
Styrelsen har löpande fört överläggningar med kommunen.  

Toaletter och avlopp i kommunens servicebyggnad i Grötvik har belagts med 
nyttjandeförbud från 1 mars 2016 av Miljö- och hälsokontoret. Kommunen har avsatt 5,5 milj 
kronor i budgeten för 2018 för fast anslutning av vatten och avlopp till Grötvik. Kommunen 
har målsättningen att detta ska vara färdigställt inför säsongen 2018, och har därvid angivit 
maj månad som den tid då anslutningen skall vara klar. GSS har med skärpa påtalat behovet 
av en ny servicebyggnad i Grötvik. Kommunen arbetar även med detta projekt. 

GSS har träffat överenskommelse med kommunen vad gäller översyn av elinstallationen i 
hamnen. Kommunen genomför en renovering av all el, och överlämnar därefter dessa 
installationer till GSS. 

Sedan många år har GSS även framfört behovet av en separat gång- och cykelväg från 
Börgasgårdsvägen ner till hamnen. Behov av fiber till Sjöräddningen har även 
uppmärksammats. 

Överläggningar med stugföreningen 
GSS styrelse har haft överläggningar kring gemensamma frågor med styrelsen för Grötviks 
stugförening. Därvid har stugföreningen uttalat att man självklart vill vara med och dela på 
arbetsuppgifter, kostnader, mm för området. En utfästelse som GSS styrelse ser positivt på. 



Betalautomat 
En betalautomat för gästande båtar och husbilar av märket GoMarina har inköpts och 
installerats. Den har fungerat mycket väl, och minskar behovet av manuell hantering av 
avgifterna. 

Ekonomi 
Tack vare uteblivna stormskador och effektivare muddring under 2017, ser ekonomin för GSS 
ljusare ut än på länge. Lånet som togs 2015 på 350 000 kr har amorterats av med  drygt halva 
beloppet. 
Höstmötet 2017 föreslogs att lämna avgifterna oförändrade, vilket även beslöts. En årlig 
avgift för den nya bommen på 200 kr för inpasseringstagg beslöts av höstmötet. 

Muddring och kontakter med länsstyrelsen 
Styrelsen ansökte 2016 hos länsstyrelsen om ett 5 årigt tillstånd att göra underhållsmiddring 
och att dumpa massorna strax utanför piren inom ett nytt område. Det nya dumpningsområdet 
lokaliserades i samråd med Halmstads Dykarklubb. 

Länsstyrelsen meddelade 2016-03-03 att det av GSS sökta tillståndet för dumpning under 5 år 
(2016-2020) har beviljats. Anmälan om muddring skall dock göras årligen från 2018. Detta 
medför en större arbetsro  för styrelsen framöver, vilket i sin tur leder till bättre 
upphandlingsmöjligheter för den särskilda muddringskommitté som styrelsen tillsatt. 
       
Hamnfest 
I Astrios regi hölls i början av juli en hamnfest, vilken blev mycket populär. Astrio uppskattar 
att festen besöktes av c:a 10 000 personer. Arrangemanget planeras återkomma årligen, och 
GSS har tecknat avtal med Astrio om denna hamnfest för perioden 2016-2020. 

Seglingsverksamheten  
Årets Spangenbergkappsegling, vilken planerats till den 13 augusti, fick tyvärr ställas in pga 
bristande intresse. 

Under året har ett antal onsdagsseglingar med 2-6 båtar per gång genomförts. Vid tjänligt 
väder seglades en runda utanför hamnen, en runda som tog c:a 1 timme. Intresserade erbjöds 
följa med som besättning. 

Svenska Seglarförbundet 
Styrelsen inlämnade en motion till Seglardagen som Svenska Seglarförbundet avhöll i 
Göteborg den 18 mars. I motionen yrkas att medlemsavgift endast skall erläggas för kategorin 
segelbåtar. Seglarförbundets avgift för samtliga i en förening, oavsett klassificering, är 45 kr/
medlem och år, vilket för GSS del innebär c:a 25 000  kr. 

Seglarförbundet avslog GSS motion vid sitt årsmöte. Där beslöts även att utreda frågan, bl a 
tillsammans med GSS. Utredningen, som offentliggjordes under februari 2018, föreslår inte 
några förändringar vad gäller differentiering av avgifter, som GSS, med flera klubbar, har 
efterlyst. 



GSS styrelse fattade 2017-12-13 beslut om att utträda ur Svenska Seglarförbundet enligt 
mandat givet av årsmötet 2017, vilket beslut har effektuerats. 

Bommar, iläggning och upptagning 
Tyvärr hörsammar alltför många medlemmar inte bryggvärdanas kallelse till upptagning och 
isättning av bommar. Detta har tråkigt nog blivit tydligt under hösten 2017. Styrelsen har 
diskuterat frågan och behovet av att införa avgifter med samma konstruktion som för 
utebliven vakt. Styrelsen har förra året beslutat att då inte vidtaga andra åtgärder än att rikta 
en allvarlig uppmaning till medlemmarna att deltaga i bomhantering. Eftersom detta ej har 
hjälpt, kommer styrelsen att överväga åtgärder för de bryggor som ej följer gällande regler. 

Ställplatser 
Totalt finns nu i hamnen 14 st. 

Utveckling av Grötvik 2007-2018 
Utveckling av vår hamn är viktig. Det kan då vara på sin plats att se ett axplock av det som 
hänt de senaste 11 åren. 

- Större båtplatser på brygga 10 
- Utökning av landplatser, för större båtar, c:a 20 st 
- Nytt mastskjul 
- Spolplatta byggd 
- Anläggning för slamsug installerad 
- Bryggcaféet startas 
- Kajakhotell 
- Kontraktet med kommunen ändrat från 1 års- till 10-årskontrakt 
- Ny föreningslokal/hamnkontor byggs 
- Ställplatser för husbilar inrättas 
- Ny brygga vid rampen för sjösättning 
- Bokningssystem för medlemmars vaktgång samt SMS-påminnelser inför vaktpass 
- Bomsystem till rampen installeras och kan öppnas via mobiltelefon 
- Web kameror installeras 
- Muddringar vart eller vartannat år 
- Ny brygga 4 
- Ombyggnad av bryggorna 9 och 10 och brygga 5 delvis, med gallerdurk 
- Tillstånd från länsstyrelsen för dumpning av muddermassor under en 5-års period 

(2016-2020) 
- Femårsavtal med Astrio om en årlig hamnfest 
- Åtskilliga skrivelser till kommunen ang önskvärda förbättringar i hamnen 
- Överenskommelse med kommunen om modernisering av elsystemet 
- Kommunen fattar 2017 beslut om att tillmötesgå GSS begäran om att fast VA-

anslutning skall byggas till Grötvik, och anslår 5,5 miljoner för ändamålet 



Övrigt  
Intäkterna från besökande husbilar och gästbåtarna uppgick till c:a 170000 kronor. Antalet 
medlemmar uppgår till 553 st. 

Den 23 november kåserade fotografen Patrik Leonardsson om ämnet Halländska öar. Han 
visade bilder på en övärld i Halland som inte alla kände till. Ett synnerligen intressant 
föredrag som lockat c:a 50 medlemmar till en trevlig kväll med ärtsoppa och tillbehör. 

GSS:s ekonomiska resultat framgår av den avlämnade särskilda resultat- och balansräkningen. 

Halmstad den 14 mars 2018 

Styrelsen för Grötviks Segelsällskap 

Sven Palmkvist/Ordförande



GRÖTVIKS SEGELSÄLLSKAP

Balansräkning Not
Belopp i kr 2017-12-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Byggnader och övrig fast egendom 3 619 822 767 920
Maskiner och inventarier 370 852 193 955
Summa anläggningstillgångar 990 674 961 875

Omsättninstillgångar
Kassa och Bank 1 302 020 1 296 640
Förutbetalda kostnader 0 0
Kundfordringar 0 0
Övr kortfristiga fordringar 5 620 0
Summa omsättningstillgångar 1 307 640 1 296 640

SUMMA TILLGÅNGAR 2 298 314 2 258 515

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 5
Balanserad vinst 437 150 419 568
Ändamålsbestämda medel muddring 400 000 400 000
Ändamålsbestämda medel stormskador. 300 000 300 000
Årets Resultat 94 689 17 582
Summa Eget kapital 1 231 839 1 137 150

Långfristiga skulder
Investeringslån 4 175 010 245 006

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 0 0
Upplupna kostnader 13 391 9 486
Div kortfristiga skulder 878 074 866 873
Summa kortfristiga skulder 891 465 876 359

Summa skulder och eget kapital 2 298 314 2 258 515



2017
Redovisnings- och värderingsprinciper

Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med god redovisningssed.

Avsättningar till ändamålsenliga medel för muddring och stormskador
sker över balansräkningen.

Not 1 Övriga intäkter 2017 2016
Gästhamn 26 400 26 300
Husbilar 143 415 104 820
Intäkter segling 5 400 0
Erhållna bidrag 51 413 50 710
Vaktavgifter 0 0
Försäkringsersättning 0 0
Övrigt 40 424 44 632

267 052 226 462

Not 2 Upplysning verksamhetskostnader
Övriga externa kostnader
Muddring 215 707 331 139
Reparation stormskada 0 0
Övriga externa kostnader 563 236 603 979

778 943 935 118
Personalkostnader
Föreningen har under året haft 1 fast anställd hamnkapten 50% tjänstgöringsgrad
Lön hamnkapten 170 440 169 665
Övriga lönekostnader 19 296 2 508
Sociala kostnader 64 587 55 516

254 323 227 689



Not 3 Anläggningstillgångar 2 017 2 016
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 3 817 740 3 895 027
Nyanskaffningar 230 084 0
Avyttringar och utrangeringar 0 −77 287

4 047 824 3 817 740

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början −2 855 865 −2 730 434
Årets avskrivningar −201 285 −202 718
Avyttringar och utrangeringar 0 77 287
Utg bokfört restvärde 990 674 961 875

 

Not 4 Kredit
Investeringlån som togs under 2015 har per 2017-12-31 saldo 175 010 kr.
Amorteringstid kvar 3 år

Not 5 Förändring av eget kapital
Bal. Vinst     Muddring Reparation Årets resultat

Vid årets början 419 568 400 000 300 000 17 582
Omföring fg års res 17 582 −17 582
Förändringar under året 0 0 0 94 689
Vid årets slut 437 150 400 000 300 000 94 689





Revisionsbe rättelse
Till Årsmötet i Grötviks Segelsällskap

Vi har granskat verksamhetsberättelsen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i
Grötviks Segelsällskap för år 2017. Det är styrelsen som har ansvaret för
räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om
verksamhetsberättelsen 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 i rimlig grad försäkrat oss om att verksamhetsberättelsen inte
innehåller väsentliga fel. 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 styrelsen tillämpning av dem samt att bedöma 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
föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed i Sverige.

Styrelsens medlemmar har enligt vår bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar.

Vi tillstyrker att resultat- och balansräkningarna fastställes, att vinsten balanseras enligt
styrelsens förslag och att ledamöterna beviljas ansvars&ihet för det gångna verksamhetsåret.

Halmstad den ~ 2018

Michael Strutz



2018-03-14 

Grötviks segelsällskap, verksamhetsplan 2018, med långtidsplan 2019. 
 
2018 

• Fortsatt underhåll bryggor, prioriterat för 2018 är förlängning av bommar Brygga 3 
• Fortsatt arbete med hamnens utveckling 
• Fortsatta förhandlingar med kommunen om avtalsförutsättningar samt övriga  

förhållanden i Grötvik. 
• Muddring genomförs i mars 
• Sammankomst med bryggvärdar 
• Arbetsdagar i  vår och höst samband med i och upptagning av bommar  
• Onsdagssegling för kölbåtar med möjlighet att följa med och prova på 
• Höstträff med ärtor och föredrag 
• Servicebyggnaden. Toalettbyggnaden kräver en helt ny lösning. Kommunens ansvar.  

GSS föreslår nybyggnation med separata delar för allmänheten och Grötviks gäster/ 
medlemmar.  

• Fast VA till Grötvik. Kommunen påbörjar projektering under första kvartalet 2018. 
Kommunens mål är att fast VA ska finnas inför årets säsong. 

• Översyn och byte av ljuskällor på samtliga bryggor och hamnplan har påbörjats av 
kommunen då detta numera faller inom kommunens ansvarsområde. 

• Uppmärkning av ställplatser och parkeringsplatser fortgår 

Sjösättning och upptagning: Datum publiceras på hemsidan. Anmäl din sjösättning/
upptagning till hamnkontoret via SMS 0730-491282 eller email till hamnen@grotvik.se 

Båtbommar sätts i och tas upp bryggvis 
Bomisättning, bomupptagning, städdagar och utplacering av vaggor meddelas på Hemsidan/
kalender. Observera att det åligger dig som medlem i GSS att delta i dessa aktiviteter. 
Förhinder att delta ska meddelas till respektive bryggvärd.  
(Se över så att aktuella kontaktuppgifter finns tillgängliga på hemsidan.) 

2019  
• 10 st platta flyttelement inköpes till bryggorna 5-8 kostnad ca. 25.000-30.000:- 
• Utbyggnad av klubbstugan, kommunen 
• Bommar Brygga 10. Förslag att lägga ut en till två mammutbommar för större båtar. 

Kostnad c:a 15000 kr/st 
• Ombyggnation/renovering av brygga 1,2 och 3 i innerhamnen.  

Kostnad budgeteras till 200 000 kr årligen

mailto:hamnen@grotvik.se


Grötviks Segelsällskap BUDGET 2018

Belopp i tusen kronor BUDGET UTFALL BUDGET
Intäkter 2017 2017 2018

Medlemsavgifter 175 165 175
Båtplatsavgifter 980 952 975
Gästhamn 30 26 30
Kran & Ramp 30 25 30
Husbilar 110 143 175
Kommunalt bidrag 50 51 51
Statligt bidrag 0 0 0
Seglingsarrangemang 0 0 0
Övriga intäkter 15 20 15
Summa Intäkter 1390 1382 1451

Kostnader
Seglingsarrangemang 9 0 0
Lokalkostnader, renhålln 50 42 50
Arrende 31 31 31
El 60 53 60
Reparation fastighet/anl 10 12 15
Muddring 300 216 250
Reparation & Underhåll 215 145 215
Förbrukningsinventarier 10 7 10
Förbrukningsmaterial 5 13 10
Kommunikation 12 10 12
Försäkring 5 6 6
Maskin- o transportkostn 5 3 5
Reklam 0 0 0
Kontorskostnader 7 21 20
Telefon 15 17 17
Porto 15 15 15
Styrelsearvoden 45 45 45
Allmänna möten 5 4 5
Medlemsavgifter 80 77 45
Övriga kostnader 40 62 60
Ungdomsverksamhet 6 14 0
Löner 175 189 195
Bilersättningar 0 0 0
Arbetsgivaravgift 57 65 67
Summa kostnader 1157  1047  1133

Resultat före avskrivn. 233  335 318
Avskrivningar 200 202 220
Ränteintäkter & kostnader 12 11 10

 RESULTAT före skatt 21 122 88
Skatt 28

RESULTAT efter skatt 94


