Årsmöte i Hinsholmens Båtklubb i klubbhuset

Tisdagen 24 mars klockan 19.00
Förslag till dagordning
1. Mötet öppnas
2. Godkännade av kallelse och mötets behöriga utlysande
3. Val av ordförande för mötet
4. Fastställande av dagordning
5. Val av sekreterare för mötet
6. Val av två protokolljusterare samt rösträknare
7. Föregående årsmötesprotokoll
8. Verksamhetsberättelse för 2019
9. Ekonomisk redogörelse gällande 2019
10. Revisionsberättelse 2019
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 2019
12. Val av styrelse
13. Val av revisor
14. Beslut att Valöskär och och ordförande var för sig tecknar föreningen.
15. Beslut om stadgeändringar se bilaga.
16. Beslut om arvode
17. Medlems avgift för 2020
18. Vaktsituationen
19. Övriga frågor.
20. Avslutning av mötet.

HINSHOLMENS BÅTKLUBB
Verksamhetsberättelse 2019
Organisationsnummer 857209-4921

Antal medlemmar

2007
845

2008
742

2009
688

2010
735

2011
655

2012
541

2013
522

2014
543

2015
440

2016
430

2017
320

2018
524

2019
476

Styrelsen har under året haft följande sammansättning
Rustan Zachrison, ordförande
Claus Schmidt, sekreterare
Ove Germundsson, ledamot
Bengt Carlberg,revisor

Lars-Olof Larson, vice ordförande
Boo Hever, ledamot
Johan Busck, ledamot
Erik Ivraeus,revisorssuppleant

9 ordinarie styrelsemöten plus ett årsmöte har under året hållits.
Förutom dessa har vi haft flera mindre arbetsträffar och träffar med övriga båtklubbar.
Båtklubben ( HBK) har även deltagit i möte med Grefab där vi diskuterat
• prishöjningar
• åtgärder av hala och trasiga bryggor
• undermåligt underhåll av förrådsbyggnader med trasiga dörrar som inbjuder till stöld och
vandalisering
• underhåll av vägen samt problem med avlopp i klubbstugan som fortfarande kvarstår
• problem med räddningsstegar fulla av musslor osv.
Valöskär Redovisning har på ett föredömligt sätt under året utfört årets räkenskaper och bokföring.
Detta har underlättat arbetet för berörda personer i klubben och vi ser fram mot ett fortsatt
samarbete.
HBK samarbetar med polisens båtsamverkan och deltar i deras möten. Vi får genom detta samarbete
rapporter och statistik över vad som skett under året.
Båtklubben organiserar vakttjänsten i hamnen. Vi arbetar aktivt för att öka antalet bemannade
vaktnätter. Schemalagda vakter får anvisad dag via ett sms-meddelande som även innehåller koden
till klubbstugan. Sms:et får man en vecka innan vaktdag samt dagen före vaktdag.
För att detta ska fungera lägger Boo ner ett stort arbete för att vi ska ha rätt telefonnummer då
Grefabs listor inte alltid stämmer.
Vakten bevakar även bilarna i hamnområdet. Klubben har märkt att detta har givit ett bra resultat.
Föreningen bekostar Securitas som gör sina ronder på olika tider. Securitas skyltar som är uppsatta i
hamnen avskräcker nog också till viss del.
Vi skapar genom vår vakthållning ett säkrare hamnområde genom att försvåra stölder och
skadegörelse.

Alla som gått vakt deltar i ett vaktlotteri där 10 vakter vinner ett presentkort på 500:- vardera.
HBK ingår även i Roderbladets redaktionskommitté, där Bengt Runge är vår representant på ett
föredömligt sätt.
HBK har ändrat utdelningen av tidningen. Detta görs numera av posten, då tidigare utdelning ej nått
alla. Detta blir något dyrare men orsakar mindre besvär.
Tyvärr är som sagt våra listor från Grefab inte alltid uppdaterade. Detta innebär att vissa
båtplatsinnehavare blivit utan tidningar. Ett antal exemplar av Roderbladet finns att hämta i
klubbhuset.
Meddela oss gärna om ni inte har fått er tidning genom att skriva på hemsidan. Alla är dessutom
välkomna att skriva artiklar i tidningen.
Vår hemsida uppdateras ständigt på ett föredömligt sätt av Boo Hever med nyheter om vad som
händer i hamnen. Han svarar också på e-post till hemsidan under hela året.
Det finns även facebooksida sedan två år med 149 medlemmar. Denna används också för information
mellan styrelsen och medlemmar. Medlemskap i facebook sker genom att man meddelar var man har
sin båtplats och visar att man betalat sin medlemsavgift. Facebooksidan hanteras av Ove
Germundsen.
Under våren byggdes ett nytt entrétak till klubbstugan, då taket var i dåligt skick.
Vi saknar fortfarande många uppgifter om medlemmar. Det saknas t.ex. e-postadresser och
telefonnummer, bryggplats etc.
Medlemmarna erbjuds rabatter på flera företag. Se information på vår hemsida.
Medlemskortet kan fås på caféet när detta är öppet på helger under vår och höst.
Caféverksamheten i vår klubblokal pågår under några månader under vår och höst vilket uppskattats
av både båtägare och promenerande i vår hamn.
Vår klubblokal används också av vakterna som går sin rond. Där finns även TV och kaffebryggare mm.
som vakten kan använda.
Glöm inte när ni betalar medlemsavgiften på 175 kr att skriva ert namn och bryggplats. Det är viktigt
att vi får ert telefonnummer för att styrelsen eller vakterna skall kunna nå er.
Tyvärr inträffar det ofta att varken vi eller vakten kan nå er vilket är väldigt tråkigt om det hänt något
med er båt!
Styrelsen tackar för det gångna året 2019
-------------------------------------------Rustan Zachrison
Ordförande

HINSHOLMENS BÅTFÖRENING
Budgetförslag gällande 2020
Efter skatt

Aktivitet

Intäkter

Medlemsavgifter
Vaktbidrag
Sponsorpengar
Arrendeintäkter
Summa

Kostnader Postbefodran
Lokalkostnad
Park. Kort
Markarrende
El och vatten
Försäkringar
Porto
Datakostn.
Securitas
Arvoden
Kontorsmaterial
Vaktlotteriet
Möteskostnader
Inköp av inventarier
Städning
Rep. och underhåll
Redovisningskostn.
Resekostnader
Bankkostnader
Övriga kostnader
Avskrivningar
Summa
Överskott
Underskott

Utfall Budget Utfall

Budget Anm.

2018

2019

2019

2020

88960:54240:75:6000:-

88960:54240:0:6000:-

81795:32000:109:-

87500:40000:0:-

6000:-

6000:- Caféverksamheten

149275:- 149200:- 119904:- 133500:15852:-

5000:-

2444:-

1225:4964:652:11762:2304:14119:10724:.21579:4995:26150:5000:9436:24156:3938:14487:11041:2555:1710:1118:8178:-

1500:0:.1000:.12000:2300:10000:11000:23000:5000:15000:5000:10000..10000:4000:6000:10000:3000:4000:4000:1100:-

7783:1825:0:9325:4889:8293:14427:21972:5994:14629:5000:12911:0:-

1638:3917:8354:2999:2125:3437:8175:-

4000:1800:1200:1000:10500:5000:11000:- inkl. roderbladet
15000:22000:6000:3000:5000:13000:- inkl. resee ersättn.
5000:- El. dragn.
4000:1000:9000:3500:3000:325:8175:-

196144:- 147000:-

140137:- 132500:-

2200:-

1000:-

46869:-

20233:-

Årsredovisning för

Hinsholmens Båtklubb
857209-4921
Räkenskapsåret
2019-01-01 - 2019-12-31

Innehållsförteckning:

Sida

Förvaltningsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning
Noter
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Hinsholmens Båtklubb
857209-4921

Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Hinsholmens Båtklubb, 857209-4921, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret
2019.

Verksamheten
Allmänt om verksamheten
Föreningen har till syfte att tillvarata medlemmarnas intresse gentemot hyresvärden GREFAB, skapa
fördelar från leverantörer samt på olika sätt skapa mervärden för medlemmarna. Föreningen arbetar
också aktivt för att medlemsantalet ska öka till åtminstone 50% av båtplatsinnehavarna och att
bevakningen ökar för att vi ska få en tryggare hamn samt att rabatten på båtförsäkringarna ska höjas
till tidigare nivå.

Flerårsöversikt
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet, %

2019
119 905
-19 791
95

2018
149 274
-46 157
95

Belopp i kr
2017
124 480
4 521
96

Förändringar i eget kapital
Vid årets början
Omföring av föreg års vinst
Justering eget kapital hänförligt till tidigare år (2017)
Årets resultat
Vid årets slut

Balanserad vinst
330 312
-46 157
73
284 228

Årets vinst
-46 157
46 157
-19 791
-19 791

Resultatdisposition
Belopp i kr
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 264 437, behandlas enligt följande:
balanserat resultat
Totalt

264 437
264 437

balanseras i ny räkning
Summa

264 437
264 437

Föreningens resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.
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Resultaträkning
Belopp i kr

2019-01-012019-12-31

2018-01-012018-12-31

113 796
6 109
119 905

143 199
6 075
149 274

-128 205
-3 758

-185 996
-1 973

-8 175
-140 138

-8 175
-196 144

-20 233

-46 870

459
-17
442

713
713

Resultat efter finansiella poster

-19 791

-46 157

Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt

-19 791

-46 157

-19 791

-46 157

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

Not

Skatter
Årets resultat
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2019-12-31

2018-12-31

2
3

73 263
73 263

81 438
81 438

73 263

81 438

83
3 988
4 071

980
3 730
4 710

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

200 381
200 381

208 650
208 650

Summa omsättningstillgångar

204 452

213 360

SUMMA TILLGÅNGAR

277 715

294 798

Fritt eget kapital
Summa fritt eget kapital
Årets resultat

284 228
-19 791

330 312
-46 157

Summa eget kapital

264 437

284 155

1 282
4 371
7 625
13 278

1 262
2 673
6 708
10 643

277 715

294 798

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Noter
Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag,

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar:
-Byggnader
-Inventarier, verktyg och installationer

År
20
5

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som
ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Not 2 Byggnader och mark
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början
-Årets avskrivning enligt plan

Redovisat värde vid årets slut

2019-12-31

2018-12-31

248 084
248 084

248 084
248 084

-166 646
-8 175
-174 821

-158 471
-8 175
-166 646

73 263

81 438

2019-12-31

2018-12-31

35 413
35 413

35 413
35 413

-35 413
-35 413

-35 413
-35 413

-

-

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut
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Hinsholmens Båtklubb
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Underskrifter
Västra Frölunda 2020-03-24

Rustan Zachrison
Styrelseordförande

Min revisionsberättelse har lämnats den

mars 2020

Bengt Carlberg
Revisor
Kommentar:
Föreningens resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på ordinarie årsstämma

