
 

UNGDOMSFÖRBUNDET SVERIGES FLOTTA – VÄSTRA DISTRIKTET 

Protokoll för årsstämma 2021-05-20 
 

Närvaro via Google Meet: 

David Lindblom  Christian Spinicchia 

Annie Larsson  Tim Jannas 

Li Kerren  Fredrik Lundberg 

Magnus Karlsson  Ola Dahlqvist 

Björn Kype  Janne Otterström 

Malena Pipping  Jonas Bjärnstedt 

 

1. Årsstämman öppnas 
Vice Ordförande David Lindblom öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 
 

2. Fastställande av röstlängd 
Följande röstlängd fastställdes av årsmötet. 

a. Pularklubben: Li Kerren & Annie Larsson 

b. Gripen: Janne Otterström, Christian Spinicchia & Magnus Karlsson 

c. Westvind: Malena Pipping 

 

3. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman 
Årsmötet väljer David Lindblom till mötesordförande och Timothy Jannas till 
protokollförare. 
 

4. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som liksom ordförande ska 
justera protokollet 
Årsmötet väljer Björn Kype och Fredrik Lundberg till protokolljusterare som utöver 
mötesordförande ska signera årsstämmans protokoll. 
 

5. Fråga om årsstämma är utlyst enligt stadgarna 
Mötet fastställer att årsstämman är utlyst enligt stadgarna. 
 

6. Fastställande av dagordning och procedurregler 
Google Meet hanterar en eventuell sluten omröstning.  
För procedurregler se sammanfattning innan bilagorna. 
 

7. Genomgång av verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det 
senaste verksamhetsåret 

 

a. Verksamhetsberättelse  
Verksamhetsberättelsen gicks igenom och en reservation görs för att 
styrelsen behöver rätta till 2 siffror rörande antalet deltagande elever och 
antalet deltagande ledare på sommarläger. En rättning behöver göras över att 
vi sökt från färre stiftelser till att istället vara att vi fått bidrag från färre 
stiftelser samt avslag från Västra Sveriges Redarekrets Stiftelse för Utbildning. 
Vi ska också rätta till sponsorerna Lundh Sails och Brashuset som fortsatt 
sponsrat oss.  
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Årsmötet väljer att fastställa verksamhetsberättelsen om ovan nämnda delar 
justeras, se Verksamhetsberättelsen för 2020 i bilaga 1. 
 

b. Resultat- och balansräkning för det senaste året 
Resultaträkning gicks igenom, se fastställd Resultatrapport 2020 i bilaga 3. 
Balansräkning gicks igenom, se fastställd balansrapport 2020 i bilaga 4. 
 

8. Revisorernas berättelse 
Revisorernas berättelse lästes upp, se revisorernas revisionsberättelse i bilaga 2 
 

9. Fastställande av resultat- och balansräkning 
Årsmötet fastställer resultat- och balansräkning för 2020. 
 

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter 
Årsmötet beviljar ansvarsfrihet för styrelseledamöter verksamhetsåret 2020. 
 

11. Behandling av och beslut om propositioner 
En inkommen proposition till årsmötet gicks igenom. Propositionen behandlar ett 
ett lån för renovering av Wärdshuset och Dicksonskas södra fasader, Arresten & 
bryggorna.  
 
Propositionen lyder:  
Styrelsen föreslår årsstämman att besluta av vi skall låna pengar till 
fasadrenovering, nya bryggor samt upprustning av Arresten, i den mån kostnaderna 
inte kan täckas med bidrag, enligt nedan:  

 Låna upp till 340 000 kr med en amorteringstid på 10 år, med fastigheterna 
som säkerhet.  

 Genomföra en värdering av fastigheterna till en maximal kostnad på 25 000 
kr, i första hand den fastighet där vi har uttagna pantbrev. 
 

Årsmötet beslutar att styrelsen ska fullfölja denna proposition. 

För propositionen i sin helhet med bakgrund, kostnader, bidrag, lån och slutligen 
propositionen, se bilaga 5. 

 
12. Behandling av och beslut om motioner 

Inga inkomna motioner. 
 

13. Presentation av verksamhetsplan och budget 
Verksamhetsplanen 2021 gicks igenom, se bilaga 6. 
Budget för 2021 gicks igenom, se bilaga 7.  
 
Årsmötet beslutar att fastställa verksamhetsplanen med tillhörande budget. 
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14. Bestämmande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen 

Valberedning föreslog 1 ordförande,  8 ledamöter och 4 suppleanter. 
 
Årsmötet fastslår valberedningens förslag till antal ledamöter och suppleanter, se 
bilaga 8. 
 

15. Val av ordförande för en tid av ett år samt ledamöter och suppleanter för en tid av 
två år. Dessutom kan kompletteringsval bli aktuella. 
Valberedning föreslår följande:  
Ordförande: Jannice Ribberström, ordförande på 1 år. 
Ledamöter: Magnus Karlsson, 2 år, Christian Spinicchia, 2 år, Fredrik Lundberg, för 2 
år, Björn Kype väljs, för 2 år,  
Suppleanter: Li Kerren, 1 år, Ola Dahlqvist, 2 år, Thomas Zeljko, 2 år 
 
Årsmötet fastställer valberedningens förslag.  
Förslaget i sin helhet, se bilaga 8. 
 

16. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för en tid av ett år 
Revisorer Gustaf Josefsson & Christer Björnsberg 
Revisorssuppleant: Viktor Bernander & Patrik Malmqvist 
Årsmötet beslutar att gå på valberedningens förslag, se bilaga 8.. 
 

17. Val av valberedning om minst två personer för en tid av ett år 
Valberedningen ställer sig till förfogande för ytterligare 1 år.  
Magnus Karlsson, Malena Pipping, Thomas Jardebrink & Christian Spinicchia.  
 
Årsmötet beslutar att välja dessa 4 personer till valberedning för ytterligare 1 år. 
 

18. Val av ombud till riksförbundets årsstämma (Ett ombud för varje påbörjat 50-tal 
medlemmar 31 december året innan samt lika många reserver för dessa.) 
Ungdomsförbundet Sveriges Flotta ska för sina 512 medlemmar ha 11 st ombud vid 
riksförbundets årsstämma.  
 
Ombud: Ordförande, 7 ledamöter och 3 suppleanter. 
Jannice Ribberström, Christian Spinicchia, Björn Kype, David Lindblom, Jonas 
Bjärnstedt, Ola Dahlqvist, Li Kerren, Tim Jannas, Fredrik Lundberg, Emilia Mattila & 
Hannes Udén. 
 
Reserver: Magnus Karlsson, Madelen Kype, Patrik Börjesson, Joel Backlund, Kim 
Gartvall, Oliwer Pesonen Garant, Thomas Zeljko, Janne Otterström & Fredrik 
Zetterblom 
 
Årsmötet beslutar att välja nämnda personer. 
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19. Övriga frågor 

Janne Otterström undrar om ett möte 2021 där representanter ur styrelsen träffat 
Fortifikationsverket. Christian informerar - Det kommer ske en upprustning av Stora 
bryggan för framtida militär övningsverksamhet. Fortifikations är osäker på vem 
som äger vad och önskar med fastighetsägare i Bovik göra en översyn och reglering 
över vem som ansvarar för vad. 
 
Janne meddelar att slipen ägs av samfälligheten medan Fortifikationsverket äger 
stora bryggan. 
 

20. Avslutande av årsstämman 
David tackar för visat intresse och förklarar årsmötet 2021 avslutat. 
 
 
Årstämman 2021 signeras digital genom Kivra E-sginering: 
David Lindblom, mötesordförande 
Timothy Jannas, protokollförare 
Fredrik Lundberg, protokolljusterare 
Björn Kype, protokolljusterare 
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Procedurregler vid årsstämma 2021-05-20, (sammanfattning från stadgarna) 

 

Inför stämman (se stadgarna paragraf: 4.1 Årsstämma samt 5 Före årsstämman)   

Tid och plats  
Distrikts ordinarie årsstämma ska hållas i maj eller juni månad, på plats som styrelsen beslutar.  

Kallelse och information 
• Tid för årsstämman skall meddelas senast 6 veckor innan årsstämman. 
• Klubbar och medlemmars Motioner skall ha inkommit till styrelsen fyra veckor innan årsstämman. 
• Styrelsen ska kalla till årsstämma senaste tre veckor före årsstämman.  

I kallelsen ska tydligt anges de ärenden som ska behandlas på årsstämman. 
• Styrelsens förslag (propositioner) ska göras tillgängliga för medlemmarna tillsammans med övriga 

möteshandlingar senast en vecka före årsstämman. 
 

Följande möteshandlingar ska finnas tillgängliga:  
1. dagordning, procedurregler och föregående årsstämmoprotokoll  
2. verksamhetsberättelse  
3. årsredovisning inkluderande resultat- och balansräkning  
4. revisionsberättelse  
5. propositioner  
6. motioner med styrelsens yttrande  
7. verksamhetsplan och budget  
8. valberedningens förslag  

Om stadgeändring föreslås ska föreslagna ändringar tydligt framgå i kallelsen. 

Under årsstämman (se stadgarna paragraf: 6 under årsstämman)    

Ombud 
Vid val av ombud (enligt punkt 17 på dagordningen) får årsstämman utse ett ombud för varje påbörjade 50 
medlemmar i distriktets klubbar per den 31 december föregående år.  
Stämman får också utse lika många reserver för dessa. 

Beslut 
Beslut i ärende av principiell, strategisk eller större ekonomisk betydelse får endast fattas om de finns med i 
kallelsen. 

Rösträtt 
Rösträtt har endast klubbarnas ombud. Dessa utses vid årsmöte i de till distriktet anslutna klubbarna till ett 
antal av ett ombud för varje påbörjat tiotal av dess medlemmar per den 31 december föregående år.  

Röstning, regler 
Vid all röstning inom distriktet äger varje röstberättigad en röst. Beslut fattas genom acklamation (bifallsrop) 
eller om så begärs efter votering (omröstning). Votering sker öppet, med för årsstämman aktuellt 
röstningsförfarande, eller vid personval slutet med röstsedlar.  
Enkel majoritet gäller. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Relativ majoritet gäller vid 
personval och innebär att den som fått flest röster, oavsett hur dessa förhåller sig till antalet avgivna, är vald. 
För beslut i andra frågor än val, gäller absolut majoritet och 7 (8) innebär att beslut kräver mer än hälften av 
antalet avgivna röster. 
Vid lika röstetal har årsstämmans ordförande utslagsröst, utom vid personval då lotten avgör. 

Beslut träder i kraft 
Besluten träder i kraft när årsstämmoprotokollet är justerat om inte annat beslutats.  
Beslut som avser val av distriktsordförande, styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter samt 
valberedning träder i kraft omedelbart efter det att årsstämman avslutats.  
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Efter stämman (se stadgarna paragraf: 7 Efter årsstämman)     
Årsstämmans protokoll är ett beslutsprotokoll där yrkanden ska framgå och i förekommande fall även 
röstsiffror. Styrelse ska senast fyra veckor efter årsstämman göra det justerade protokollet tillgängligt för 
medlemmarna. 
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Ungdomsförbundet Sveriges Flotta 

Västra Distriktet 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

1/1 - 31/12 2020 

 
Styrelsen för Västra Distriktet av Ungdomsförbundet Sveriges Flotta får härmed lämna följande 
verksamhetsberättelse: 
 
Styrelse 
Styrelsen fick vid ordinarie distriktsstämma 2020-05-14 följande sammansättning: 
Ordförande Jannice Ribberström 
Ledamöter Hannes Udén 
  Tim Jannas 
  Magnus Karlsson 
 David Lindblom 
 Fredrik Lundberg 
 Emilia Mattila 
 Christian Spinicchia 
 Sam Tornberg 
Suppleanter Björn Kype 
 Jonas Bjärnstedt 
 Tomas Zeljko 
 Ola Dahlqvist 
    
Sammanträden 
Förutom distriktsstämma har 15 stycken styrelsesammanträden hållits under året, varav flera 
extra styrelsesammanträden på grund av Coronapandemin. 
 
Lägerverksamheten 
Det hölls kortare läger under vår och höst. Dessa läger var fortsatt populära. 
Sommaren vid Boviks Seglarskola inleddes med fortsättningsläger på två eller tre veckor där 
deltagarna bl a fick lära sig segla med spinnaker och lära sig grunderna i windsurfing. Efter 
detta följde ett instruktörsläger med inriktning på ledarskap och samtidigt med detta ett 
äventyrsläger på 1 vecka för de yngsta. Sommaren avslutades med ett nybörjar-
/fortsättningsäventyr för både nybörjare och fortsättningselever och för året 2 nya typer av läger 
på en vecka vi kallade för styrbord och babord. 
 
Verksamheten på sommarlägren har naturligtvis främst bestått av segling och windsurfing. 
Dessutom förekom en hel del teori såsom navigation, sjömanskap, knopar mm. Denna 
verksamhet varvades med lekar och tävlingar. Under sommaren tog vi emot 73 elever på våra 
seglarläger, några av dessa deltog i flera läger. Dessutom deltog ca 40 ledare och instruktörer 
utan vars ideella insatser lägren inte hade kunnat genomföras. Intresset för årets läger var stort 

timothy.jannas
Textruta
Bilaga 1
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men det fanns platser kvar. När det gäller fördelning av platser har de som hjälpt till med hus 
och båtar under vår och höst fått förtur till lägren. Totalt har antalet elever ökat något medan 
antalet ledare och instruktörer sjunkit något. 
 
Avgifterna på lägren har hållits låga vilket inneburit att de flesta, oavsett ekonomisk bakgrund 
kunnat delta. Fem deltagare fick stipendium från Stiftelsen Ekedalens och Sjöfartsintresserades 
Fond med 50 % av lägeravgiften. Lägerverksamheten bygger helt på ideellt arbete. Detta innebär 
att vi inte har någon anställd personal. Dessutom hjälps medlemmar, föräldrar och ledare åt 
med allt arbete på hus och båtar bland annat under särskilda jobbardagar och läger på vår och 
höst.   
 
Lägren har tack vare god planering av våra lägeransvariga,  med hänsyn till myndigheters 
rekommendationer, kunnat genomföras. Vi hade i början av sommarens läger misstankar om 
deltagare med Corona men dessa åkte hem och testades negativt. Genom att läger pågått större 
delen av skolornas sommarlov och dessutom några helger på höst och vår har lägeranläggning 
och båtar utnyttjats väl även detta år. 

 
Lägeranläggning 
Vi har under året inte utfört arbeten inomhus på våra arbetsdagar utan har arbetat framförallt 
utomhus och detta är på grund av rådande Coronapandemi. Det underhåll som behövts göras 
där har inte gjorts vilket mestadels är mindre arbeten som funkar för arbetsdagar. Under året 
2020 började vi att titta på en investeringsplan för att komma ikapp och började diskutera att ta 
lån för att utföra åtgärder som vi själva in har kompetens eller tid för att utföra. Under 2021 
planerar vi att återigen utföra en del underhåll i egen regi men också att överlåta en del på 
entreprenad. För att klara av kommande års investeringar kommer föreningen starta en 
grundplåt, ta lån för investering i våra fasader. Vi fortsätter att söka bidrag för våra olika projekt 
så att vi kan hålla nere lånen på våra investeringar. De bidrag vi fått för att utföra flera projekt 
har åter behövts fonderats tills när arbetena kan genomföras. 
 
Båtar 
Vi har haft upp till 8 Trissjollar igång samtidigt under sommaren. Dessa Trissjollar är i olika 
skick men mestadels gott, 2 stycken ligger på lagning och en helt ny Typ 6 som hållit bra. En av 
dem har fått behålla den kappseglingsutrustning den hade när den köptes. Övriga är anpassade 
till vår verksamhet för både nybörjare och fortsättningselever. Tyvärr har vi fått en del skador 
som vi behöver reparera.  
 

Idag är det ingen som tillverkar Trissjollar längre och vår nybörjarsegling sätter sina spår på vår 

flotta. Vi kommer behöva se över vilken typ av segelbåt vi ska använda oss av framöver eller 

hitta ett samarbete med en framtida trissjolletillverkare.  
 
Sedan 10 år har vi två C55:or. Denna större typ av båt har blivit ett bra komplement till 
Trissjollen. Dessa båtar är känsliga för grundstötning och sänkkölen på dem behöver ofta 
mindre reparationer. Vi har behållit beståndet av mindre båtar, så att vi nu har två RS Quba och 

en RS Tera. Dessa är mycket populära. RS Quest har använts i vår lägerverksamhet under 2020. 

 
Beståndet av segelbåtar är nu 10 Trissjollar, varav 8 var helt klara inför sommaren 2020, två 
C55:or, en RS Quest, två RS Quba, en RS Tera, en Hobie Teddy samt en RS Vision och en Hobie 
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14. De två sistnämnda används framförallt av ledare och den senare har vi fått som gåva. Vi har 
några äldre båtar som kan renoveras.  
 
Windsurfingmaterialen har fungerat bra. Vi har åtta fungerande, moderna brädor. Dessutom 
har vi några äldre som kan använda nya riggar. Ett problem är dock att det inte går att få tag i 
reservdelar till våra brädor av märket Fanatic, brädor som annars är både bra och populära. 
 
Vi har tre väl fungerande följebåtar. Det är en öppen Crescent 465 Trader med 25 hkr 
utombordare. Den är kraftig, sjövärdig och kan ta sig fram snabbt vid behov. Dessutom har vi 
en mindre RIB-båt av märket BRIG med 15 hkr motor. Den är perfekt när man skall ta sig intill 
segelbåtar eller surfare. Sedan 2012 har vi också en öppen Pioner 14 med 20 hkr motor. De två 
större båtarna har avtagbara lanternor.  
 
Vanligen används två av följebåtarna vid våra seglingspass. Dessutom har vi en delvis ombyggd 
livbåt med inombordsmotor. 
 
Ledarutbildning 
Årets instruktörsläger hade 11 deltagare. Under detta veckoläger fick deltagarna lära sig både 
teoretiskt och praktiskt vad det innebär att vara ledare. Det gjordes studiebesök hos 
Sjöräddningssällskapet Eftersom det samtidigt pågick ett äventyrsläger gavs det tillfälle till 
mycket praktik. 
 
Inför 2021 planerar vi för en Kurschefsutbildning då vi ser att behovet ökar i takt med att flera 
flaggat för att de inte har tid.  
 
Klubbverksamheten 
Klubbverksamheten har bedrivits i sex klubbar. Vår klubblokal ligger i Lunden och har adress 
Lundgatan 1. Klubbverksamheten har varit öppen sporadiskt under 2020 till följd av 
Coronapandemin. Klubbarna har fått aktivitetsbidrag för att klara hyror då verksamheten inte 
kunnat hållas igång som normalt. Distriktet har tillsammans med klubbarna satt upp riktlinjer 
för verksamheten, där bland annat handsprit har funnit tillgänglig och max antal personer har 
införts med avseende på lokalens storlek. Distriktet har uppmanat klubbarna att försöka köra 
digitalt och fortsätta hålla kontakten med varandra. 
 
Göta Lejon har haft verksamhet under året och anpassade sin verksamhet men fick till slut stänga 
ner verksamheten. Det är den äldsta av klubbarna och den bildades 1964. Verksamheten består 
av olika spel, främst datorspel, brädspel men även rollspel som Dungeons & Dragons, figurspel 
som Warhammer och Flames of War samt kortspelet Magic. Klubben har 113 medlemmar och 
medlemsavgiften är 100 kronor t o m 25 år, 200 kronor för de äldre. Under hösten 2016 inleddes 
ett Samarbete med Västspel och detta har fortsatt, Västspel har i år lånat vår lägeranläggning 
också på sommaren.  
 
Gripen har verksamhet i samma klubblokal på tisdagar och fredagar. Verksamheten där är 
främst modellbygge och olika spel. Gripen började året med att ha öppet men fick stänga helt 
från november på grund av Coronapandemin. Klubben har 219 medlemmar och 
medlemsavgiften är 100 kronor. Många av dessa medlemmar är endast aktiva i 
seglingsverksamheten på Björkö. 
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Sjölejonet vänder sig i första hand till de lite yngre och några av medlemmarna samlas varannan 
tisdag i klubblokalen på Lundgatan för att hålla på med spel, modellbygge och pyssel. 
Verksamheten började med att hålla öppet men fick till slut stänga under resterande del av året. 
Klubben har 129 medlemmar och medlemsavgiften är 25 kronor t o m 25 år. För äldre är den 50 
kronor. 
 
Pularklubben är till för dem som brukar samlas på Björkö för att jobba tillsammans med hus och 
båtar. Den har ingen regelbunden verksamhet utan den är i stället koncentrerad till jobbardagar 
och jobbarläger på Björkö. Klubben har 28 aktiva medlemmar. Den har ingen medlemsavgift, i 
stället blir man medlem genom skriftlig ansökan och endast de som deltagit aktivt under året 
står kvar som medlemmar. 
 
Skutföreningen är en klubb för dem som är intresserade av gamla skutor. Den har genomfört en 
seglats, på skutan Westvind, under hösten 2020. Klubben har 49 medlemmar och 
medlemsavgiften är 50 kronor.  
 
Yggdrasil är en klubb som sysslar med bräd- och figurspel. Den vänder sig till de något äldre och 
har en nedre åldersgräns på 14 år. Under året har den haft verksamhet på onsdagar lite mer 
sporadiskt då medelåldern bland medlemmar är högre och flera aktiva har funnit sig i 
riskgrupper. Denna verksamhet drivs tillsammans med Göta Lejon. Klubben har 54 medlemmar 
och medlemsavgiften är 50 kronor t o m 25 år, 200 kronor för de äldre. 
 
Intresset för verksamheten på Lundgatan 1 har varit ganska konstant under början av året för att 
till stor del stängas under den andra halvan av 2020. Klubbarna jobbar själva med ny rekrytering 
till klubbverksamheten, men på grund av Coronapandemin har det varit svårt att genomföra 
någon rekrytering. Klubbverksamheten leds av ideellt arbetande ledare. Intresset av att leda 
klubbverksamheten har varit något större än föregående år, men fortfarande finns det ett stort 
behov av fler ledare till denna verksamhet. 
 
Övrig verksamhet 
I månadsskiftet februari/mars deltog klubbarna Göta Lejon och Yggdrasil på mässan 
SciFiWorld. Där bemannade vi en Gaming Zone tillsammans med föreningarna Target Lock och 
GBO. Besökarna på mässan fick då pröva på olika spel, och montern var mycket välbesökt. 
 
Björköafton som normalt fokuserar på lägerverksameten genomfördes oktober ute på 
Seglarskolan där klubbarna har haft möjlighet att visa upp sin verksamhet.  
 
Klubbinformation 
Vår klubbtidning, Nytt på Västfronten, kom inte ut i år.  
Det skickas ut ett nyhetsbrev, ungefär en gång i månad, med info om klubbverksamhet och 
Bovik Seglarskolas verksamhet. 
 
Hemsida 
Vår hemsida fungerar bra och uppdateras regelbundet. Där finns allmän beskrivning av vår 
verksamhet, bilder från verksamheten samt aktuell information till medlemmar och ledare. 
Sidan har adress: www.usfvast.se. 
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Medlemsantal 
Medlemsantalet har ökat något sedan året innan. Vid årets slut hade de sex klubbarna 
tillsammans 501 medlemmar. Av dessa var 359 medlemmar i åldern 7 - 25 år. Flera av dem är 
medlemmar i mer än en klubb, men varje person räknas endast en gång i denna 
sammanställning. Många av medlemmarna över 25 år är ledare i verksamheten - liksom många 
av ungdomarna i åldern 15 - 25 år.  
 
Ekonomi 
Verksamheten har främst finansierats genom bidrag från Västra Götalandsregionen, 
kommunala bidrag från Göteborgs stad, bidrag från stiftelser, lägeravgifter samt bidrag från 
sponsorer och enskilda.  
 
Bidragen från stiftelser var något lägre än året innan. Det beror i första hand på att vi fick avslag 

från Västra Sveriges Redarekrets' Stiftelse för Utbildning, Undervisning och Forskning. Totalt 
fick vi 45000 kronor under året. Dessa bidrag är avsedda att stödja lägerverksamheten, att hålla 
nere avgifterna för denna samt att dela ut egna stipendier och renovering av vårt äldsta hus 
grund. Inför 2021 hoppas vi på höjda bidrag eftersom vi bland annat avser att söka bidrag för 
renovering av två stycken fasader. Bidragen vi fick från stiftelsen Göteborgs Barnhus har 
fonderats för renovering av husgrunden som uteblev under 2020. Detta kommer att göras under 

2021 i stället. De stiftelser som vi har fått bidrag från är Stiftelsen Apotekare Fredrik Mossbergs 

donation samt Stiftelsen Göteborgs Barnhus Fond. 
 
Förutom dessa bidrag har Stiftelsen Ekedalens och Sjöfartsintresserades Fond bidragit med 
behovsprövade lägerstipendier. Vi framför här ett tack för dessa bidrag, utan vilka vi inte hade 
kunnat genomföra vår verksamhet. Vår förhoppning är att dessa stiftelser ger oss bidrag även 
kommande år så att vi kan fortsätta med lägerverksamheten med oförändrat låga avgifter.  
 
Klubbarna har klarat sin ekonomi själva. Klubbarna har också fått extra lokalbidrag för att täcka 
upp vid utebliven verksamhet i lokal. Större delen av distriktets utgifter har gått till lägerverk-
samheten i form av mat, utrustning, lägeranläggning, båtar m m. Det är också denna som är 
distriktets mest ekonomiskt krävande verksamhet och där kommer vi fortsatt att satsa så stora 
resurser som möjligt. 
 
Vi vill också tacka de företag som sponsrar vår verksamhet med pengar eller tjänster. Dessa är 
Edvardsson Bygg AB, Edvardsson Elektriska AB, Edvardsson Måleri AB, Leni´s Lek & Hobby, , 
Nymans Snickeri och Byggnadsvård, Brashuset, Lundh Sails, Tradition Sailing samt Westac AB. 
Dessutom är vi med i något som kallas Sponsorhuset, där ett stort antal företag ger bidrag när 
privatpersoner gör inköp via Internet.  
 
Samarbete med myndigheter m fl 
Samarbetet med Västra Götalandsregionen, Göteborgs Idrotts- och Föreningsförvaltning, 
Örgryte-Härlanda Stadsdelsförvaltning och Öckerö kommun har varit mycket gott och vi vill 
därför framföra ett tack till dem och berörda personer. Vi vill också framföra ett tack till företag 
och personer inom och utom föreningen som på olika sätt stöttat oss och därigenom våra 
ungdomar. 
 
Med tack för visat förtroende 
STYRELSEN för Ungdomsförbundet Sveriges Flotta, Västra Distriktet. 
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Preliminär resultaträkning

UNGDOMSFÖRBUNDET SVERIGES FLOTTA, V DISTRIKT

855100-4081

Avser perioden 2020-01-01 - 2020-12-31

2019 Budget 2020

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning

3011 Lägeravgifter, sommarläger 188670,00 200000,00 238050,00

3012 Lägeravgifter, vår-/höstläger 5700,00 10000,00 6250,00

3020 Lägerskola 17810,00 17000,00 4000,00

3090 Besöksavgifter - läger 4050,00 6000,00 150,00

3130 Föreningsprylar försäljning 5010,00 15000,00 2565,00

3131  Nautic kläder försäljning 0,00 500,00 0,00

3138 Försäljning foton 1030,00 1000,00 0,00

3139 Redovisning från markan 15586,00 17000,00 21922,00

3220 Lotteri 750,00 1000,00 1100,00

3800 Hyresint. 0,00 3000,00 0,00

3810 Övriga inkomster 1850,00 2000,00 0,00

240456,00 272500,00 274037,00

Övriga rörelseintäkter

3910 Kommunala bidrag 35000,00 30000,00 30000,00

3911 Regionala bidrag (V.Götalandsregion) 221441,00 220000,00 193341,00

3920 Bidrag från stiftelser och fonder 60000,00 80000,00 45000,00

3921 Stipendier från Ekedalen 5150,00 20000,00 9000,00

3969 Bidrag till trissjollar.-privatpers. 4470,00 5000,00 4950,00

3970 Bidrag till arresten renov. (Grundplåt) 50,00 0,00 12000,00

3973 Sponsor inkomster 9646,08 10000,00 7849,05

335757,08 365000,00 302140,05

576213,08 637500,00 576177,05

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter

4010 Läger, mat 143628,72 150000,00 -152601,46

4020 Läger, undervisningsmaterial 1817,00 5000,00 -3466,00

4030 Läger, utlåningsutrustning 0,00 3000,00 0,00

4080 Läger, försäkringar 4860,00 4900,00 -5249,00

4088 Läger, förbrukning & engångsartiklar 18086,30 10000,00 -18396,75

4089 Läger, lekmateriel 2878,29 5000,00 -189

4090 Läger, övriga driftskostnader 1148,48 2000,00 -2632,02

4092 Läger, kappseglingspriser 0,00 1000,00 0,00

4093 Läger, säkerhetsutrustning 0,00 1000,00 -2245,00

4099 Läger, kostn lägerskola verks. 14995,00 15000,00 -2000,00

4210 Segelbåtar, tillbehör 12025,00 10000,00 -652,50
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4211 Windsurfing, tillbehör 0,00 3000,00 0,00

4212 Motorbåtar, tillbehör 698,00 3000,00 -108

4219 Livbåten, tillbehör & upprustning 0,00 1000,00 0,00

4220 Båtar, löpande underhåll 2441,60 15000,00 -12262,35

4221 Windsurfing, löpande underhåll 0,00 2500,00 0,00

4222 Motorer, löpande underhåll 9858,00 9000,00 -6990,00

4229 Livbåten, löpande underhåll 2914,00 4000,00 -3598,00

4233 Båtar, övrigt 500,00 2000,00 -532

4250 Båtar, bensin 4727,64 5000,00 -7853,05

4260 Båtar, licenser för radio 1018,00 1000,00 -1018,00

4261 Båtar, radio, inköp & underhåll 655,00 1000,00 0,00

4280 Segelbåtar, försäkringar 10751,00 11600,00 -11645,00

4281 Windsurfing försäkringar 3715,00 3800,00 -3715,00

4282 Motorbåtar försäkringar 6879,00 6900,00 -6879,00

4289 Livbåten, försäkring 3513,00 3600,00 -3747,00

4290 Verktyg 12828,70 10000,00 -7530,30

4510 Fotogruppen 0,00 1000,00 0,00

259937,73 290300,00 -253309,43

Övriga externa kostnader

5010 Lokalkhyra, för distr.möten och utbildn. 4000,00 4000,00 -4000,00

5030 Klubblokal, försäkringar 0,00 0,00 0,00

5020 Klubblokal, larm & bevakning - drift 2250,00 0,00 0,00

5090 Klubblokalen, övrigt 9091,50 1000,00 -1560,00

5120 Lägeranläggning, el 38644,00 40000,00 -34556,00

5140 Lägeranläggning, vatten 8234,50 8500,00 -11970,50

5145 Lägeranläggning, avlopp 0,00 0,00 -61140,00

5160 Lägeranläggning, renhållning 10769,50 11000,00 -11148,50

5170 Lägeranläggning, upprustning 64105,00 47500,00 -28858,45

5171 Lägeranläggning, inventarier 3081,30 4000,00 -29262,80

5172 Lägeranläggning, underhåll 39310,00 63500,00 -3803,04

5180 Lägeranläggningen, vägföreningen 4242,00 4300,00 -4990,00

5185 Lägeranläggningen, bryggor & slip 993,00 2500,00 -9948,76

5192 Lägeranläggningen, försäkringar 26291,00 26500,00 -28715,00

5195 Lägeranläggningen, övrig drift 0,00 2000,00 -3492,00

5196 Lägeranläggningen, övrigt 2730,00 2000,00 -10323,10

5900 Rekrytering 69,00 4000,00 0,00

6110 Papper, kuvert, övrigt kontorsmaterial 1427,90 3000,00 -4594,50

6160 Inköp av skrivare 0,00 0,00 -5322,25

6165 Drift kopiering/stencilapparater/skrivare 1346,00 4000,00 -3582,00

6211 Telefon lägeranläggn. & klubblokal 8290,00 5000,00 -7793,00

6230 Bredband 0,00 0,00 -4971,00

6250 Porto 6300,00 500,00 0,00

6610 Föreningsprylar – inköp av 2594,00 15000,00 0,00

6611 Nautickläder - inköp av 0,00 500,00 0,00

6650 Godis mm - inköp till markan 12468,68 13000,00 -18410,40

6710 Inköp lotteripriser 1573,00 1000,00 0,00
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6720 Bilder för försäljning - inköp av 1580,00 500,00 0,00

6790 Förtjänsttecken, inköp 0,00 800,00 0,00

6980 Externa medlemsavgifter 150,00 300,00 -150,00

249540,38 264400,00 -288591,30

Personalkostnader

7110 Ledaraktiviteter/Ledarvård 0,00 8000,00 0,00

7120 Ledartröjor 7531,00 8000,00 -10885,00

7150 Styrelsen 9394,70 9000,00 -5851,00

7155 Övriga arb.grupper, träffar mm 2642,00 3000,00 -3239,78

7199 Övriga omkostnader 2114,10 2000,00 -2241,00

7605 Medlemsutbildning 0,00 0,00 0,00

7610 Ledarutbildning 8608,00 3000,00 0,00

30289,80 33000,00 -22216,78

Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

7821 Avskrivning byggnader 14279,00 14300,00 -14229,00

7824 Avskrivning markanläggningar 10840,00 11000,00 -2840,00

7831 Avskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar4200,00 4200,00 -4250,00

7850 Avskrivning segelbåtar 29700,00 30000,00 -28450,00

7852 Avskrivning motorbåtar 15900,00 16000,00 -17620,00

7860 Avskrivning lån Göta Lejon 16000,00 16000,00 -16000,00

90919,00 91500,00 -83389,00

Rörelseresultat -51474,13 -41700,00 -71329,46

Resultat från finansiella poster

Räntekostnader och liknande resultatposter

8610 Bokförimngsprogram, avgifter 0,00 2500,00 0,00

8620 Medlemsregister, avgifter 69,00 4000,00 -2700,00

Resultat efter finansiella poster -51405,13 -48200,00 -74029,46

Extraordinära intäkter och kostnader

8710 iZettle, avgifter 538,07 700,00 -687,52

8720 Kontoavgifter 1163,00 1500,00 -1152,40

1701,07 2200,00 -1839,92

Resultat före skatt -53106,20 -50400,00 -75869,38

BERÄKNAT RESULTAT -53106,20 -50400,00 -75869,38
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1110 Fastigheter, byggnader
1130 Fastigheter, mark
1150 Fastigheter, markanläggningar

1210 Maskiner, lägeranläggningen

1241 Segelbåtar
1243 Motorbåtar

1510 Kundfordringar

1600 Långfristiga lån
1619 Mottagna lägeravgifter - ej redovisade

1910 Kassa
1920 Postgiro
1930 Sparkonto Nordea

Räkenskapsår: 2020-01-01 - 2020-12-31 
 
Avser perioden: 2020-01-01 - 2020-12-31 
 

Vid
 periodens
 början Förändring

Vid
 periodens
 slut

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

 
Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark
433 992,00 -14 229,00 419 763,00
575 000,00 0,00 575 000,00
53 960,00 -2 840,00 51 120,00

1 062 952,00 -17 069,00 1 045 883,00

 
Maskiner och andra tekniska anläggningar

8 350,00 -4 250,00 4 100,00
 

Inventarier, verktyg och installationer
174 705,00 -28 450,00 146 255,00
56 100,00 -17 620,00 38 480,00

230 805,00 -46 070,00 184 735,00

 
Finansiella anläggningstillgångar

 
Summa anläggningstillgångar 1 302 107,00 -67 389,00 1 234 718,00

Omsättningstillgångar
Varulager mm

 
Kortfristiga fordringar

Kundfordringar
26 816,00 -23 366,00 3 450,00

 
Övriga fordringar

48 000,00 -16 000,00 32 000,00
5 000,00 0,00 5 000,00

53 000,00 -16 000,00 37 000,00

 
Övriga omsättningstillgångar

Kassa och bank
328,66 3 106,22 3 434,88

16 336,11 53 175,58 69 511,69
222 447,22 -30 000,00 192 447,22
239 111,99 26 281,80 265 393,79

 
Summa omsättningstillgångar 318 927,99 -13 084,20 305 843,79

SUMMA TILLGÅNGAR 1 621 034,99 -80 473,20 1 540 561,79

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Preliminär balansräkning
UNGDOMSFÖRBUNDET SVERIGES FLOTTA, Västra Distriktet 
855100-4081

Utskrivet av Christian Spinicchia 2021-05-06 06:24:09 Visma eEkonomi
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Vid
 periodens
 början Förändring

Vid
 periodens
 slut

2067 Balanserad vinst eller förlust/balanserat kapital
2069 Årets resultat

2086 Reservfond

2088 Fond för ny avloppsanläggning
2089 Fond för renovering Arresten (Grundplåt)

2360 Sjölejonets tillgångar
2362 Gripens tillgångar
2363 Göta lejons tillgångar
2364 Skutföreningen Westvinds tillgångar
2365 Yggdrasils tillgångar

2390 Lån av gripen

2718 Kortfristiga skulder

Eget kapital
 

Bundet eget kapital
Eget kapital i ideella föreningar och stiftelser

-1 495 357,25 53 106,20 -1 442 251,05
53 106,20 34 763,18 87 869,38

-1 442 251,05 87 869,38 -1 354 381,67

 
Reservfond

-50 000,00 0,00 -50 000,00
 

Fond för yttre underhåll
-20 000,00 0,00 -20 000,00

0,00 -12 000,00 -12 000,00
-20 000,00 -12 000,00 -32 000,00

 
Fritt eget kapital

 
Summa eget kapital -1 512 251,05 75 869,38 -1 436 381,67

Obeskattade reserver
 
Summa obeskattade reserver 0,00 0,00 0,00

Avsättningar
 
Summa avsättningar 0,00 0,00 0,00

Långfristiga skulder
Skulder till koncernföretag

-19 701,00 -3 875,00 -23 576,00
-2 288,52 -2 087,50 -4 376,02

93,00 -200,00 -107,00
-23 961,19 -2 300,00 -26 261,19
-21 204,91 -2 328,00 -23 532,91
-67 062,62 -10 790,50 -77 853,12

 
Övriga långfristiga skulder

-10 000,00 0,00 -10 000,00
 
Summa långfristiga skulder -77 062,62 -10 790,50 -87 853,12

Kortfristiga skulder
Övriga skulder

-31 721,32 15 394,32 -16 327,00
 
Summa kortfristiga skulder -31 721,32 15 394,32 -16 327,00

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER -1 621 034,99 80 473,20 -1 540 561,79

BERÄKNAT RESULTAT 0,00 0,00 0,00

Preliminär balansräkning
UNGDOMSFÖRBUNDET SVERIGES FLOTTA, Västra Distriktet 
855100-4081

Utskrivet av Christian Spinicchia 2021-05-06 06:24:09 Visma eEkonomi

Sida 2 av 2



Proposition till årsmötet 21-05-20  

Bakgrund: 
 
Delar av vår anläggning ute på lägergården på Bovik, är i stort behov av renovering/upprustning. 
Framförallt är det följande delar av anläggningen som är i akut behov av renovering: 

• Wärdshuset och Dicksonskas söderfasader. 
Detta handlar om att byta ut dessa två fasader helt och hållet samt byta ut eventuella 
underliggande delar som är dåliga. 
Denna renovering har styrelsen bedömt vara allt för omfattande för oss att hinna med själva 
och förslaget är att därför att hela detta arbete köps in av en byggfirma. 

• Arresten 
Här handlar det om att renovera, rusta upp och bygga om så att denna byggnad blir bebolig. 
Här kan vi då använda Arresten till flera olika saker, bl a utöka antalet sängplatser på våra 
läger. Det ökar också möjligheten att köra ett mindre läger samtidigt som våra ordinarie 
läger. Och vi skulle också ha möjlighet att hyra ut denna byggnad när vi inte använder den för 
att få inkomster till föreningen. Här är tanken att vi kan göra en hel del själva men att vi 
förmodligen kommer att köpa in delar av jobbet, såsom kök och toalett.  

• Bryggorna 
Här handlar det om att köpa nya flytbryggor. Delar av bryggan har vi haft i 30 år vilket anses 
vara en maximal livslängd för denna typ av bryggor. Vi ser också att bryggorna blir i allt sämre 
skick även om vi underhåller dessa så gott det går. Det har gjorts ett bra underhåll på 
jobbardagarna nu i år för att vi skall kunna använda bryggorna i år också. Så ett nyköp blir det 
i så fall först nästa år. 

 

Kostnader 
Vi har beräknat kostnaderna till följande: 
 
Fasader: 316 750 kr  (offert från Edvardsson Bygg AB) 
Bryggor:   85 049 kr  (offert från Svenska Flytblock AB) 
   15 000 kr  Fraktkostnad för bryggor, uppskattad av styrelsen. 
 100 049 kr  Summa för bryggor 
Arresten: 140 000 kr Uppskattad summa för arresten. 
 

Bidrag 
Styrelsen har fått förhandsbesked/beslut om följande bidrag: 
 
Fasader: 110 000 kr Från Göteborgs kommun (investeringsbidrag), maximalt bidrag att få är  

150 000 kr. Under förutsättning att vi startar upp jobbet 2021. 
Om vi inte startar 2021, så kommer vår ansökan flyttas till 2022 som en 
ny ansökan och behandlas därefter. 

Bryggor:        ca 50 000 kr Vi kan kommer att få hjälp med denna summa för våra bryggor från  
Östra Distriktet (Vitsgarn) i Stockholm då de söker pengar från 
rikstäckande fonder. Och just nu får de pengar från stiftelsen Granholm 
för bryggor som skall bytas ut i Stockholm och de är i slutskedet av 
detta jobb där och de bedömer att vi kan få halva vår kostnad. 

Arresten:   40 000 kr Vi har hitintills fåt in 32 500 kr till Arrestens grundplåt. Styrelsen  
uppskattar att det kan komma in ca 7 500 kr ytterligare. 
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Lån 
 
Styrelsens förslag innebär att då att vi lånar pengar enligt följande: 
 

 
 
Denna tabell bygger på fastighetslån från Nordea.  
Räntan som vi mest troligt kommer att få hamnar på 3,5 % 
Amorteringstakten är 2 st förslag, ett på 10 år och ett på 15 år. 
 
För att ta ett lån kräver Nordea en ny värdering av fastigheterna, genom en auktoriserad 
fastighetsvärderings-firma. Detta kommer att kosta oss max 25 000 kr som en engångs kostnad. 
En av föreningens fastigheter har pantbrev uttagna på 1 200 000 kr. Så här finns ingen kostnad. 
 
Bokföringen kommer med detta förslag att belastas enligt följande. 
  
Resultaträkningen: Avskrivningar   -13 800 kr / år 
  Räntekostnader -11 900 kr / år 
  Värdering av fastigheter -25 000 kr  (engångskostnad) 
 
Balansräkningen: Amortering (10 år) -34 000 kr / år  från tillgångskonton 
  Amortering (15 år) -22 665 kr / år  från tillgångskonton 
  Anläggningstillgångar           +540 000 kr i fastigheter och anläggning 
  Avskrivningar  - 13 800 kr / år på anläggningstillgångarna 
  Lån                         -340 000 kr  

Lånet minskar  motsvarande summa som amorteringen. 
 
Den totala kostnaden för föreningen första året (10 årig amortering):  45 900 kr 
       Total lånekostnad: 405 450 kr, varav tot räntekostnad 65 450 kr 
Den totala kostnaden för föreningen första året (15 årig amortering):  34 565 kr 
       Total lånekostnad: 435 200 kr, varav tot räntekostnad 95 200 kr  
 
Styrelsens bedömning är att en uthyrning av Arresten kanske skulle kunna inbringa 25 000 kr / år i 
intäkter, lågt räknat. 
 

Proposition 
 
Styrelsen föreslår årsstämman att besluta att vi skall låna pengar till fasadrenovering, nya bryggor 
samt upprustning av Arresten, i den mån kostnaderna inta kan täckas med bidrag, enligt nedan: 

• Låna upp till 340 000 kr med en amorteringstid på 10 år, med fastigheterna som säkerhet. 

• Genomföra en värdering av fastigheterna till en maximal kostnad på 25 000 kr, i första hand 
den fastighet där vi har uttagna pantbrev. 

 
 
Styrelsen för Ungdomsförbundet Sveriges Flotta, västra distriktet 

Göteborg 2021-05-03 

Kostnader

(offerter)
Bidrag Lån

Investering i  fastigheter och 

markanläggningar

Avskrivning av värdet per år

(Byggnad 50 år, Brygga 20 år)

Amortering på lånet

(10 års avbetalning)

Amortering på lånet

(15 års avbetalning)

Räntekostnader per år

(3,5%)

Fasader -316 750 110 000 190 000 300 000 -6 000 19 000 12 666 6650

Brygga -100 000 50 000 50 000 100 000 -5 000 5 000 3 333 1750

Arresten -140 000 40 000 100 000 140 000 -2 800 10 000 6 666 3 500

s:a -416 750 160 000 340 000 540 000 -13 800 34 000 22 665 11 900
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Ungdomsförbundet Sveriges Flotta 
Västra Distriktet 

Adress Lägergård Telefon Plusgiro Organisationsnr 
Lundgatan 1 Bovik 6 031-19 83 10 24 21 86 - 5 85 51 00 - 4081 
416 61  Göteborg 475 37  Bohus-Björkö 031-96 16 47 (Björkö) 

 Förslag till Verksamhetsplan 2021 

 

Västra Distriktet av Ungdomsförbundet Sveriges Flotta avser att genomföra följande 
verksamhet och aktiviteter under år 2021: 
 

Sommarläger vid Boviks Seglarskola i enlighet med fastställt sommarprogram. 
Detta innebär genomförande av följande läger: 
Fortsättningsläger (1, 2 eller 3 veckor) 
Äventyrsläger 1 vecka Babord 
Instruktörsläger parallellt med Äventyrsläger 1 vecka 
Nybörjar-/Fortsättningsäventyr 
Äventyrsläger 1 vecka Styrbord 
 
Lägren genomförs med upp till 20 pulingar (lägerdeltagare). Alla ledare vid lägren 
arbetar helt ideellt. 
 
Vår- och höstläger (helgverksamhet) på Björkö med 1 - 2 läger per termin. 
 
Kurschefs utbildning 3-4 kvällar samt en dag/helg under våren. 
 
Lägerledarutbildning en dag/helg under våren. 
 
Diverse renoveringsarbeten på lägeranläggningen, bla 
- kontrollera och förstärka grunden på Wärdshuset (uppskjutet från förra året) 
- göra i ordning minst 2 fasadsidor 
- ny varmvattenberedare och förbättra vattentrycket till bastun 
- påbörja renovering/ombyggnation av arresten 
 
Under sommaren skall vi ha minst följande antal båtar rustade: 
7 Trissjollar  
2 C55:or  
1 RS Quest 
2 RS Quba 
1 RS Tera 
1 Hobie Teddy (riggad utan trapets) 
8 windsurfingbrädor 
2 motorbåtar med utombordsmotor 
1 RIB-båt med utombordsmotor 
1 livbåt 
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Ungdomsförbundet Sveriges Flotta 
Västra Distriktet 

Adress Lägergård Telefon Plusgiro Organisationsnr 
Lundgatan 1 Bovik 6 031-19 83 10 24 21 86 - 5 85 51 00 - 4081 
416 61  Göteborg 475 37  Bohus-Björkö 031-96 16 47 (Björkö) 

 
Som ledarbåt dessutom: 
1 RS Vision 
 
Fortsätta arbetet med att fördela arbetsuppgifter och ansvar på fler personer inom 
föreningen, samt strukturera arbetet inom styrelsen. 
 
Arbeta för att få fler aktiva ledare till lägerverksamheten. 
 
Arbeta för att få fler aktiva ledare till klubbarnas vinterverksamhet. 
 
Arbeta med att få fler ungdomar till klubbarnas vinterverksamhet. 

 
Göteborg 2021-02-29 
 
Styrelsen 
Ungdomsförbundet Sveriges Flotta 
Västra Distriktet 
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Preliminär resultaträkning

UNGDOMSFÖRBUNDET SVERIGES FLOTTA, V DISTRIKT

855100-4081

Avser perioden 2020-01-01 - 2020-12-31 Budget 2021-01-01 - 2021-12-31

2019 Budget 2020 2021 Kommentarer

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning

3011 Lägeravgifter, sommarläger 188670,00 200000,00 238050,00 200000,00 14 st deltagare x 2600 kr för uteblivet läger (Barbord)

3012 Lägeravgifter, vår-/höstläger 5700,00 10000,00 6250,00 6250,00

3020 Lägerskola 17810,00 17000,00 4000,00 4000,00 Kommer man lyckas att ha något i år?

3090 Besöksavgifter - läger 4050,00 6000,00 150,00 150,00

3130 Föreningsprylar försäljning 5010,00 15000,00 2565,00 20000,00 Markan skall fyllas upp med nytt i år. Matcha mot konto 6610

3131  Nautic kläder försäljning 0,00 500,00 0,00 0,00

3138 Försäljning foton 1030,00 1000,00 0,00 1000,00

3139 Redovisning från markan 15586,00 17000,00 21922,00 22000,00 Något mindre pga en vecka mindre (Barbord)

3220 Lotteri 750,00 1000,00 1100,00 1000,00

3800 Hyresint. 0,00 3000,00 0,00 3000,00

3810 Övriga inkomster 1850,00 2000,00 0,00 0,00

240456,00 272500,00 274037,00 257400,00

Övriga rörelseintäkter

3910 Kommunala bidrag 35000,00 30000,00 30000,00 30000,00

3911 Regionala bidrag (V.Götalandsregion) 221441,00 220000,00 193341,00 220000,00

3920 Bidrag från stiftelser och fonder 60000,00 80000,00 45000,00 60000,00

3921 Stipendier från Ekedalen 5150,00 20000,00 9000,00 10000,00

3969 Bidrag till trissjollar.-privatpers. 4470,00 5000,00 4950,00 5000,00

3970 Bidrag till arresten renov. (Grundplåt) 50,00 0,00 12000,00 12000,00 Kan vi få in lika mycket till för detta i år?

3973 Sponsor inkomster 9646,08 10000,00 7849,05 10000,00

335757,08 365000,00 302140,05 347000,00

576213,08 637500,00 576177,05 604400,00

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter

4010 Läger, mat 143628,72 150000,00 -152601,46 -150000,00

4020 Läger, undervisningsmaterial 1817,00 5000,00 -3466,00 -4000,00

4030 Läger, utlåningsutrustning 0,00 3000,00 0,00 -4000,00

4080 Läger, försäkringar 4860,00 4900,00 -5249,00 -5300,00

4088 Läger, förbrukning & engångsartiklar 18086,30 10000,00 -18396,75 -12000,00

4089 Läger, lekmateriel 2878,29 5000,00 -189 -2000,00

4090 Läger, övriga driftskostnader 1148,48 2000,00 -2632,02 -2000,00

4092 Läger, kappseglingspriser 0,00 1000,00 0,00 0,00

4093 Läger, säkerhetsutrustning 0,00 1000,00 -2245,00 -2500,00 Brandvarnare?

4099 Läger, kostn lägerskola verks. 14995,00 15000,00 -2000,00 0,00 Se kommentar konto 3020

4210 Segelbåtar, tillbehör 12025,00 10000,00 -652,50 -10000,00

4211 Windsurfing, tillbehör 0,00 3000,00 0,00 -4000,00

4212 Motorbåtar, tillbehör 698,00 3000,00 -108 -3000,00

4219 Livbåten, tillbehör & upprustning 0,00 1000,00 0,00 -1000,00

4220 Båtar, löpande underhåll 2441,60 15000,00 -12262,35 -15000,00

4221 Windsurfing, löpande underhåll 0,00 2500,00 0,00 -1000,00

4222 Motorer, löpande underhåll 9858,00 9000,00 -6990,00 -8000,00

4229 Livbåten, löpande underhåll 2914,00 4000,00 -3598,00 -4000,00

4233 Båtar, övrigt 500,00 2000,00 -532 -500,00

4250 Båtar, bensin 4727,64 5000,00 -7853,05 -6000,00

4260 Båtar, licenser för radio 1018,00 1000,00 -1018,00 -1000,00

4261 Båtar, radio, inköp & underhåll 655,00 1000,00 0,00 -3000,00

4280 Segelbåtar, försäkringar 10751,00 11600,00 -11645,00 -11700,00

4281 Windsurfing försäkringar 3715,00 3800,00 -3715,00 -3800,00

4282 Motorbåtar försäkringar 6879,00 6900,00 -6879,00 -6900,00

4289 Livbåten, försäkring 3513,00 3600,00 -3747,00 -3800,00

4290 Verktyg 12828,70 10000,00 -7530,30 -5000,00

4510 Fotogruppen 0,00 1000,00 0,00 0,00

259937,73 290300,00 -253309,43 -269500

Övriga externa kostnader

5010 Lokalkhyra, för distr.möten och utbildn. 4000,00 4000,00 -4000,00 -4000,00

5020 Klubblokal, larm & bevakning - drift 2250,00 0,00 0,00 0,00

5030 Klubblokal, försäkringar 0,00 0,00 0,00 0,00

5090 Klubblokalen, övrigt 9091,50 1000,00 -1560,00 -1000,00

5120 Lägeranläggning, el 38644,00 40000,00 -34556,00 -36000,00

5140 Lägeranläggning, vatten 8234,50 8500,00 -11970,50 -12000,00

5145 Lägeranläggning, avlopp 0,00 0,00 -61140,00 -50000,00

5160 Lägeranläggning, renhållning 10769,50 11000,00 -11148,50 -12000,00

5170 Lägeranläggning, upprustning 64105,00 47500,00 -28858,45 -45000,00

5171 Lägeranläggning, inventarier 3081,30 4000,00 -29262,80 -4000,00

5172 Lägeranläggning, underhåll 39310,00 63500,00 -3803,04 -45000,00

5180 Lägeranläggningen, vägföreningen 4242,00 4300,00 -4990,00 -4990,00

5185 Lägeranläggningen, bryggor & slip 993,00 2500,00 -9948,76 -10000,00

5192 Lägeranläggningen, försäkringar 26291,00 26500,00 -28715,00 -29000,00

5195 Lägeranläggningen, övrig drift 0,00 2000,00 -3492,00 -1500,00

5196 Lägeranläggningen, övrigt 2730,00 2000,00 -10323,10 -1500,00

5900 Rekrytering 69,00 4000,00 0,00 -1000,00

6110 Papper, kuvert, övrigt kontorsmaterial 1427,90 3000,00 -4594,50 -3000,00

6160 Inköp av skrivare 0,00 0,00 -5322,25 0,00

6162 IT (Dator, projektor mm) -1500,00

6165 Drift kopiering/stencilapparater/skrivare 1346,00 4000,00 -3582,00 -1500,00

timothy.jannas
Textruta
Bilaga 7



6211 Telefon lägeranläggn. & klubblokal 8290,00 5000,00 -7793,00 -5000,00

6230 Bredband 0,00 0,00 -4971,00 -4900,00

6250 Porto 6300,00 500,00 0,00 -2400,00

6610 Föreningsprylar – inköp av 2594,00 15000,00 0,00 -15000,00

6611 Nautickläder - inköp av 0,00 500,00 0,00 0,00

6650 Godis mm - inköp till markan 12468,68 13000,00 -18410,40 -16000,00

6710 Inköp lotteripriser 1573,00 1000,00 0,00 0,00

6720 Bilder för försäljning - inköp av 1580,00 500,00 0,00 0,00

6790 Förtjänsttecken, inköp 0,00 800,00 0,00 -800,00 Vi tittar ju på detta på förbundet, och kanske är det dags i år.

6980 Externa medlemsavgifter 150,00 300,00 -150,00 -300,00

249540,38 264400,00 -288591,30 -307390,00

Personalkostnader

7110 Ledaraktiviteter/Ledarvård 0,00 8000,00 0,00 -8000,00

7120 Ledartröjor 7531,00 8000,00 -10885,00 -8000,00

7150 Styrelsen 9394,70 9000,00 -5851,00 -3000,00

7155 Övriga arb.grupper, träffar mm 2642,00 3000,00 -3239,78 -2000,00

7199 Övriga omkostnader 2114,10 2000,00 -2241,00 -1000,00

7605 Medlemsutbildning 0,00 0,00 0,00 0,00

7610 Ledarutbildning 8608,00 3000,00 0,00 -2000,00

30289,80 33000,00 -22216,78 -24000,00

Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

7821 Avskrivning byggnader 14279,00 14300,00 -14229,00 -14229,00

7824 Avskrivning markanläggningar 10840,00 11000,00 -2840,00 -2840,00

7831 Avskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar4200,00 4200,00 -4250,00 -4250,00

7850 Avskrivning segelbåtar 29700,00 30000,00 -28450,00 -26900,00 Båtvagn till 1 st Quba och Quest är nu avskrivna

7852 Avskrivning motorbåtar 15900,00 16000,00 -17620,00 -17620,00

7860 Avskrivning lån Göta Lejon 16000,00 16000,00 -16000,00 -16000,00

90919,00 91500,00 -83389,00 -81839,00

Rörelseresultat -51474,13 -41700,00 -71329,46 -78329,00

Resultat från finansiella poster

Räntekostnader och liknande resultatposter

8610 Bokförimngsprogram, avgifter 0,00 2500,00 0,00 -1440,00

8620 Medlemsregister, avgifter 69,00 4000,00 -2700,00 -2700,00

Resultat efter finansiella poster -51405,13 -48200,00 -74029,46 -82469,00

Extraordinära intäkter och kostnader

8710 iZettle, avgifter 538,07 700,00 -687,52 -700,00

8720 Kontoavgifter 1163,00 1500,00 -1152,40 -1200,00

1701,07 2200,00 -1839,92 -1900,00

Bokslutsdisposioner

8861 Avsättning till fonder 0,00 0,00 -12000,00 0,00

8869 Återföring från fonderingar 0,00 0,00 0,00 12000,00 Om vi påbörjar Arresten så återförs dessa pengarna från 2020.

Resultat före skatt -53106,20 -50400,00 -87869,38 -72369,00

BERÄKNAT RESULTAT -53106,20 -50400,00 -87869,38 -72369,00
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Ordförande  Jannice Ribberström 2022

Ledamöter   David Lindblom 2022

            Christian Spinicchia 2023

            Tim Jannas 2022

            Magnus Karlsson    2023

            Emilia Mattilla 2022

            Björn Kype 2023

Hannes Udén 2022

            Fredrik Lundberg 2023

Suppleanter Ola Dahlqvist 2023

            Jonas Bjärnstedt 2022

Tomas Zeljko 2023

            Li Kerren 2022

Revisorer   Christer Björnsberg

            Gustav Josefson

Suppleanter Viktor Bernander

Patrik Malmqvist

Valberedning Thomas Jardebrink, Malena Pipping, 

Christian Spinicchia och Magnus Karlsson

Valberedningens förslag till årsstämman på ny styrelse.

Ordförande:
Jannice Ribberström väljs som ordförande på ytterligare en period.

Ledamöter:
Christian Spinicchia, Magnus Karlsson och Fredrik Lundberg har tackat ja till att 

sitta ytterligare en period som ordinarie ledamöter.

Sam Tornberg har valt att tacka för sig och lämnar styrelsen på egen begäran.

Björn Kype väljs som ordinarie ledamot och ersätter därmed Sam Tornberg.

Suppleanter:
Ola Dahlqvist och Tomas Zeljko har tackat ja och väljs för ytterligare 

en period som suppleanter.

För kompletteringsval på 1 år så väljs Li Kerren som suppleant.

Styrelsen 2021
USF:Västra distriktet
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