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Styrelsen för Gåshaga Strands Båtklubb (802411-5712) får härmed avlämna årsredovisning för
räkenskapsåret 2009

Förvaltningsberättelse 2009
Verksamheten har under 2009 varit fokuserad på:
"
Att få en väl fungerande brygganläggning samt förvalta och underhålla anläggningarna
"
Att bidra till ökad sammanhållning, engagemang och trivsel i Gåshaga Strand genom att
bland annat inbjuda till arbetsdagar under lättsamma former
"
Att genom en vidareutveckling av klubbens hemsida, www.gashagastrandbk.se , öka
informationen och sammanhållningen inom klubben
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Peter Wallin - ordförande
Jan Ahlstöm - utträtt ur klubben och styrelsen oktober 2010
Sven Bertil Karlsson - hamnkapten
Per Andersson - kassör
Peder Edvall - sekreterare
Per Levin - klubbmästare
Marcus Östman -vice ordförande
Under året har styrelsen i GSBK haft 9 ordinarie protokollförda sammanträden.
Under året har 5 nya medlemmar tillkommit och 2 utgått ur klubben., Detta ger ett medlemsantal
på 74 medlemmar. Vi har för närvarande 3 personer på kölistan till klubben.
Utöver sedvanliga ärenden såsom klubbens ekonomi, administration och löpande frågor har
styrelsen ägnat stor tid åt de frågor som angetts inledningsvis. Vi har fortsatt att utveckla vår
hemsida där ni finner protokoll, stadgar, ordningsregler, bryggplatsförteckning med mera.
Klubben har haft problem med några av bommarna på bryggorna vilket ledde till en del
bekymmer för ett fåtal medlemmar, men bristerna har åtgärdats och vissa ytterligare åtgärder
kommer att utföras. Vi har dock vi blivit tvungna att ta bort några platser där vind och svall varit
för svåra. Klubben har därmed 75 hamnplatser (samt 4 oskyddade platser vid jollebryggan).
GSBKs hamnområde vid Finlandskajen nu är fullt utbyggt med de begränsningar som finns i
detaljplanen för området. Därför är det nödvändigt med flexibilitet avseende placeringen av
medlemmarnas båtar, vilket gör att en del medlemmar kan tilldelas nya hamnplatser inför varje
säsong. Förändringarna är nödvändiga för att i möjligaste mån tillgodose medlemmarnas
individuella behov kopplat till de möjligheter som finns i klubben.
Föregående och nuvarande styrelse har i samarbete med Skanska och Cisterna/MICAB
Marinmontage ansökt om och haft kontakter med kommunen för att försökt åstadkomma en
ändring i detaljplanen. Avsikten är att få en bättre skyddad båthamn samt att vid behov kunna
utöka antalet platser. Kommunen ser inte detta som en prioriterad fråga varför tidplanen är
mycket svår att bedöma. Ett planärende kan ta upp till fyra år om det inte är kopplat till
kommunens egna behov.
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Elavtalet med Fortum har omvandlats från tillsvidareavtal till rörligt avtal och därmed har
kilowattkostnaden kunnat minskas. Vår bedömning är att vi fått ner elförbrukningen till en mer
rimlig nivå för en klubb av vår storlek. Sammansättningen av båttyper och medlemmarnas
användning av el kan dock göra att elkostnaden fluktuerar.
I början av september anordnade Lidingö Roddsällskap traditionsenligt en regatta i området. Då
den krockade med SM-tävlingarna i rodd blev den av väsentligt mindre format än tidigare.
GSBK anordnade under året två städdagar, en på våren och en på hösten som genomfördes under
lättsamma former. Förutom de vanliga aktiviteterna har vi också sett till att samtliga platser blivit
ordentligt numrerade.
Styrelsen i GSBK har under året arbetat vidare med medlemskapet i Båtunionen genom Lidingö
Båtförbund. Ett medlemskap innebär förutom tillgång till klubbholmen Ekskär och möjlighet att
försäkra båtar i Svenska Sjö att vissa investeringar i anläggningar kan komma att finansieras av
kommunen. Medlemskapet kan dock innebära att vi behöver se över stadgar m.m. varför vi
behöver diskutera frågan på årsstämman.
Styrelsen kan konstatera att verksamhetsmålen uppfyllts. Vi har idag en väl fungerande
brygganläggning vilken vi har för avsikt att fortsätta att förbättra under 2010. Vi har i enlighet
med tidigare ingånget avtal under året amorterat 257. 000 kr till Skanska. Med de kostnader för
drift, planenligt underhåll och upprustning av anläggningen som för närvarande föreligger är
ekonomin tillfredsställande med nuvarande avgiftsstruktur. Däremot skulle utbyggnad ske så får
detta finansieras genom ökade avgifter, ytterligare kapitalinsatser eller externfinansiering..

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:
balanserad vinst
årets vinst

407 523
79 145

disponeras så att

i ny räkning överföres

486 668

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning
med tilläggsupplysningar.
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2009-01-01
-2009-12-31

2008-01-01
-2008-12-31

Resultaträkning

Not

Nettoomsättning

1

268 500
268 500

274 250
274 250

2

-81 055

-43 070

3

-108 270
-189 325

-108 270
-151 340

Rörelseresultat

79 175

122 910

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

-30
79 145

0
122 910

Årets resultat

79 145

122 910

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av
materiella anläggningstillgångar
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Not

2009-12-31

2008-12-31

1 713 223
1 713 223

1 821 493
1 821 493

3 500
0
3 500

10 500
1 127
11 627

Kassa och bank

322 630

235 079

Summa omsättningstillgångar

326 130

246 706

2 039 353

2 068 199

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och brygganläggning
Summa anläggningstillgångar

4

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Summa tillgångar
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Not

2009-12-31

2008-12-31

407 523
79 145
486 668

284 613
122 910
407 523

486 668

407 523

450 485

707 485

0
6 500
1 095 700
1 102 200

2 831
660
949 700
953 191

2 039 353

2 068 199

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Eget kapital och skulder
Eget kapital

5

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat

Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Övriga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa eget kapital och skulder

6

Gåshaga Strand Båtklubb
802411-5712

6(8)

Tilläggsupplysningar
Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd.
Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.
Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Noter
Anställda och personalkostnader
Föreningen har inte haft några anställda och några löner och ersättningar har inte utbetalats.
1 Intäktsslag

Årsavgifter

2009

2008

-268 500

-274 250

2009

2008

11 634
39 726
2 560
15 260
2 666
2 693
50
466
6 000
81 055

-32 192
42 949
13 583
9 444
2 095
2 278
4 500
412
0
43 069

2 Specifikation av sammanslagna resultatposter

El
Reparation & underhåll
Förbrukningsinventarier
Möte & fester
Datakommunikation
Företagsförsäkringar
Övr kostnader
Bankkostnader
Redovisningstjänster
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3 Avskrivningar och nedskrivningar
Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn
till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas:
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader
Brygganläggning

5%
5%

4 Byggnader och brygganläggning

Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ackumulerade avskrivningar
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

2009-12-31

2008-12-31

2 165 407
0
2 165 407

1 477 282
688 125
2 165 407

-343 914
-108 270
-452 184

-235 644
-108 270
-343 914

1 713 223

1 821 493

5 Förändring av eget kapital

Belopp vid årets ingång
Disposition av föregående
års resultat:
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Balanserat
resultat
284 613

Årets
resultat
122 910

122 910

-122 910
79 145
79 145

407 523
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6 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Förutbetalda medlemsavgifter
Övriga upplupna kostnader

2009-12-31

2008-12-31

-1 085 700
-10 000
-1 095 700

-944 700
-5 000
-949 700

Stockholm den 10 februari 2010

Sven Bertil Karlsson

Peder Edvall

Per Levin

Marcus Östman

Per Andersson

Peter Wallin

Revisorspåteckning
Vår revisionsberättelse har lämnats den 16 februari 2010.

Mikael Cato
Revisor

Jan Krepp
Revisor

