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Arsmdte S'iireningen Svanesund 17 april 2017

Arsmbtets iippnande
Ordforande |an W Kjellberg oppnade molet med deltagare enligt bifogad nfrrvarolista.
Bilaga 1.

Val av miitesordfiirarrde
Stttande ordforande jan W Kjellberg valdes.

Val av mtitessekreterare
S;ittande sekreterare Martin Samuelsson valdes.

Val av iusteringsmiin tillika rtistriknare
Karl-Birger Sarnuelsson och Kerstin Gotlllin valdes till justerlngsmdn tillika rdstrdknare.

Godkfrnnande av dagordning
Arsmotet valde att godkdnna dagordningen.

Arsmiitets behtiriga utlysande
Arsmdtet var behorigJ utlyst.

Ve rksamhetsberiittelse
fan W Kjellberg kiste upp verksamhetsberaittelsen for 20L6.lie bilaga2.

Balans- och Resultatrikning fiir ?016
Medlernsavgifterna uppgick till 84.300 kr" Disponibla medel ir 82.500 kr.

Revisionsbertttelse
|;rn W Kjellberg lAste upp revisionstlerittelsen.

F'rflgan om ansvarsfrihet fiir avgfiende sty'relse
Sltyrels en bevilj ades ansvarsfrihet for verksamhetsfi ret 20 L 6.

Behandling av inkofirna motionen
Inga inkomna motionrer.

Faststiillande arv medlemsavgiften 2018
200 kr for enskild person over 18 och 300 kr for familj med llarn under 1"8 frr.

Val av ordfiirande 1 frr
Jan W Kjellberg valders.

Val av styrelseledamtiter
Mlartin Samuelsson valdes om pfi 2 iir, Karl-Birger Samuelsson och Kerstin Gothlin
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Val av styrelsesuppleanter 1 frr
Lars Isaksson, Birgitta fohansson, Ursula ]nhansson.

Val av revisor och revisorssupplerant
C;arina Hasselgren 2 fir och Reine Svahn suppneant 1- flr. Agnes Franz6n 1 flr kvar.

Val av valberedning
fohannes Moller 2 fir och Caroline Kragh 2 6r.
Anders Akerstrdm fs;rmmankallande) ]- iir kvar.

Notering av deltaga.nde i arbetsgrupper
Deltagarna fick slitta upp sig i de olika arlbetsgrupperna

Ovriga frfigor
Livriicldningsflotten ligger kvar i sewicehuset. Den kan hdmtas om nflgon dr intresserad.
Bryggdel finns for om n6gon frr intresseracl av att ta hand orn. den. Linn6lunden dr rojd
rnen inte tiirdig vi har blivit lovade att det skall goras samt att flaggst&ngen skall resas.
Husbilsparkering kornrner att arrangeras; i Foreningens regi som delegerats oss av
Viigfdneningen. Komrnunen har faststdllt avgiften storle,k L?tl kr / dygn och 1"0 kr/ tim.
En lek.platsgrupp har bildats rnen sammansdttningen inte klarlagd.
Bastugrupp skall bildas rned Risto Immonen som samntrankallande.

Milrtet avslutas
Ordfo:rande tackade alla ftlr visat inl,resser och speciellt de avg&ende funktiondrerna
Caroline Kragh och Bengt Torstensson samt fdrklarade mdtet avslutat.

20.
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Martin Samuelsson
Sekreterare

Karl-Birger Samuelsson
fusteringsman

n W Kjellberg
Ordl'orande

*a,r l*. 6in&.ut,
Kerstin GdthliYl

Iusteringsman
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lan W Kjel lberg

Jorgen Cibom

Owe Teichten

Martin Samuelsson

Anders Arnholm

Carollne Kragh

johannes Moller

Ilritt-Marie Ryd6n

Anna UlvAs

Lobbe da Silva

Bilaga 2

Arsber:ittelseFiireningen Svanesund16$X"01-I6L23t

Foreningens styrelse har haft foljande sammansdftning

Ordforande

Vice Or:dforande

Kassor

Sekreterare

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Suppleant [ej deltagit under Aret]

Suppleant

Suppleant favgfltt under SretJ

Foreningen fick i stort sett helt ny styrelse vid Srsmritet den l-3 mars 20L6. Den ekonomiska
situationen var anstringcl och kassan var anstrdngd.

Den vertr<samhet som hade bedrivits under foreg5ende ir hade f'orutdm Second Hancl butiken
bedrivits med tregativL resultat vilket inneburit att kassan reducerats till minimal nil'fi.

Styrelsens.uppgift var dArfcr i f'osl-a hand att se till att bygga upp en kassa som pii sikt skall var.a s&
stor att ofortltsedda h5ndelser med bryggorna kan finaniierai ur egen kassa. IitAkterna i form av
ffrsavgifter prioriterades och ett E-mail register insamlades si an dlalog kunde foras med
medlemmarna och informatintr l5mnas frAn styrelsen av hdndelser och*event som var av intresse for
medlr:mmarna och Svanesundsborna.

VAr rnAlsdttning var att paralleilt med effektivare insamling av &rsavgifterna rninimera r-rtgifterna oclr
driva de vasentl igaste projekten med posit ivt resultat.

Vi har i dagslAget L91 familjemedlemmar [minst 2 i var]e famiijJ och 133 enskilda medlemmar.
Totalt- minst 515 betalancle medlemmar so'm inbringat,frrsavgifter over 84.000 kr" Vi ir mycket
tacksamma for att s6 rnfinga horsammat virt nridrop!

De verksamheter vi bedrivit har som namnts ovan bidragit positivt till Srets resultat.

De ssa aktiviteter har varit i kronologisk ordning

Birirag till Valborgstirandet vid "Huset"

Miclsomrnarfirande

Sirnskola 2016

Allsflng pfi stranden
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Class och kaff 'eservering

Second l{and forsil ining

Julmarknacl nred julgran pA torget

DArutover har vi 6ven erh&ll i t  forskottsbidrag frAn Orust Kommun pi 200.000 kr sr:m skall  anvincias
tillvira bryggor under 2{11,7.

Julmarknaderr kombinerades 6ven rned korv- och kilffeservering men n6dde inte upp till l<ostnaderna
fdr granen vilka dock reducerades till en trerijedel di Vdgforeningen och Hemkop delarle
kostnadenna med oss. SA kommer ocksi att ske i fortsdttningen.

Forhandling rned Orust kommun har genomforts och vi har beviljats hogre ersAttning, 15.000 kr, fdr
vArt arbete att h8lia Badplatsen och bryggor i respektabelt si<ick.'VArt omr&dr: har minimerats till
badstrandsonrridet nedanfor den asfalterader gingvigen. Nigon overenskommelse har inte triiffats
fOr omr5det i Linn6h.rnden som nu Antligen rdjts upp av Kornirunen och l<ommer kanske i frarntiden
att skotas av oss. Vira hus i denna lund har r-rnderh3llsrnAlats och nytt tak har lagts pi "Kaffestugan".

B-ryggorna har definierats och faststdllts som vfrran, den som ligger nArmast liervicehuset cch
Komrnunens, den som ligfler nArmast " Huset " och Seglarskolan-inl<lusive flotten utanfrjr.

V&ra 6nsl<emfrlatt f5 handha husbilsparkeringen pA de 2 grusplanerna vid flaggstAnglerna avslogs
men dialog fr:rs i detta arende. Det kan inte I'ara i kommr,rnens intresse att deirna paikering ir glatis
och attvi skall ta hand om soporna, erbjuda toaletter och dusch utan ersAttning.

Orust kornmun k6nner inget ansvar for de viilkomnande flaggorna varfor vi Sven i forft;dttningen fiir
st6 for kostnaderna si liinge vi beslutar att his-sa flaggorna d-rir. Styrelsen tycker nog att detta Ar en
komntunal angeldgr:nhet som skulle kunna bekostas genom parkeringsavgifter pi 0rust bAsta
Iladplats. Vid iOlningen i Linn6lunden rikadre entrepienoren bocka eil nag'gstingshAllare, men defta
komnrer att repareras pi dennes bekostnad. Detta har dock dnnu inte skelii skrivande stund.

Servicehuset fcirfogar: vi over men driftkostnaderna i form av el cch vatten tAcks av kommunen. Orn-
byggnad har skett i vAr regi. Norra delens tvi omkliidningsrum har sammanslagits och hela
utrymmet anvinds nu for v&ra maskiner oc! verktyg. Diskussioner om ylrterligare ombyggnad och
installation av bastu i Servicehuset pAgir. Vfrr plan iir att Simskol;rn iteig5r till badhusetl anslutning
till bryggan.

Styrelsen har under sommaren adniinistrerat l-2 ungdomar som tilldelats oss som
somlnarpraktikanter i 3-veckors skift. Mflnga av dem gjorde ett n'lycket bra jobb och var bl.a.
delaktiga i ornbyggrrad och m&lning.-Renhf,llningen skottes dven av dem l<ring Servicehuset och p&
Badstrantlen. 2 ungdornar var behji i lpl iga i  simskolan under 4 veckor i  augusti.

Urrder Sret har vi drabbats av okyntreskorning av EPA-traktorgdng frin bide Orust, Tjorn och
Stenungsun-d. Grdsplanen framfor Servicehuset har vid ett flertai tillfallen korts sonder, nedskrdpats,
hevakningslarnpor slagits ner och vimplar stulits. Folisanmdlningar har gjort:; och en viss forbiitiring
har kunnat konstateras. Vi hoppas.denna trend blir best6ende. V;irt arbete 3r ju att gora det trevligt-
for de boende i Svanesund och vi lSter oss inte nedsl6s av ett gi ing ungdomar som uppenbart inte 

*

forst&r bdttre. Vi har haft direktkontakt med ungdomarna villiet i ett fall resulterade i FOrtackt hot
och nedslripning i ordforancles trddgird. Arren denna hdndelse iir polisanmild.

Enkait har skic:kats r,rt betrdffande satsning pA lekptatsen. Dessvdrre var gensvaret mycket klent varfor
denna frflga tiilsvidare vilar. En liimplig plats hade anlars kunna[ vara pfl den inhdgnacle ytan
framfor Servi<:ehuset d:ir det forut funnits en minigclfbana.

Ett forsok att fornya jr,rlmarknaden genom att fiirliigga den till Linn6lunden gav inte heller tillrdcklig
respons varfor vi beslot att som tidigare deltaga i julmarknaden pi torget och dela grankostnaden "'
med I'lemkop och VHgf'oreningr-'n. TyvdrrrAkade vi aven hdr utfoi'okynnesstolcler di ett stort antal
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l:Ej,F:o"r borttagits. Det 6r ledsamt att v&rt sarnhilie har blivil. pA detra sfrn och atr inga vuxnalngrrper.

Styrelsen fortsdtter sitt arbete under kom.mande ir med-nya infallsvinklar och nya icl6er men vionskar att fler medlemmar engagerar sig i virt arbete ti[JtiF;T;;;;;ftii" pdrtan ,,pe orusr.
Det:ir inte utan grund man kallar vflr badstrand for orust Riviera

Virt 61oda res.ultat som redovisas i bifogade Balans- och Resultatrikning har till stor del skapats avstyrelsens och arbetsgruppernas ideella insatser samt rnediemmarnas inbetalning*;;;;;;iA;;"
Ett stort tack till alla er som hjiilpt tilll

Styrelsen Foreningen Svanesund

Anders Arnholm
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Owe Teichter
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Caroline Kragh

ffid,kfl,14

Jan W Kjel lberg

Mart in Samuelsso



FORENINCJEN SVANESIIND
Riikenskapsir: I 60 l0 l -16 I 23 I

Omsdttningstil lg6ngar
17 l0 F0rutbetalda hyror
19l0 Kassa
I 930 Fdretagskonto/checkkonto/afftirskonto

S :a OmsiittningstillgAngar

Eget kapital
2010 pget kapital
2019 Arets resultat
2080 Minnesfond Olga Hogstrdm

S:a Eget kapital

Kortfristiga skulder
2440 Leverantdrsskulder
2880 Skuld erhdllna bidrag brygginvestering
2890 Ovrigakortfristigaskulder
2895 Nyckeldeponering
2972 Fdrutbetalda medlemsavsifter

S:a Kortfristiga skulder

S :A EGE.I. KAPITAL. AV SAI"ININGAR. OCH SKULDER

Balansrapport
lntern rapport

Prelimintir
Datum: 160101-161231

Sida: I
l7-02-26 l5:00

Senasle vemr: 344

3 500,00 -3 500,00 0,00
472,90 -472,90 0,00

19 590,64 269 862,76 289 453,40
23 563,54 265 889,86 289 453,40

-122 182,65 111 447,11 -10 735,54
lt 447,11 -193 963,97 -82 516,86
-10 150,00 0,00 ,10 150,00
-20 885,54 -82 516,86 -103 402,40

Inp balans Periaden Utp balans
TILLGAF{GAR

s:ATILLGANCAR 23 563.54 265 889.86 289 453.40

-t 178,00
0.00 - 183

-1 500,00 I
0,00
0,00 -i

-2 678,00 -183

-99,00 -t 277,04
674,00 -t83 6?4.00
500,00 0,00
-100,00 -100.00
000,00 -t 000,00
373,00 -186 051.00

-23 563.54 -265 889.86 -289 453.40
BERAKNAT RESI.-] L]'A]'* * * 0.00 0,00 0,00
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Riikenskaosdr: I 60 l0 I -l 6 123 I

Resultatrapport
Intern rapport

Preliminiir
Datum: 160101-16123 I

Per fp dr

Sida: 2
l7-02-26 l5:00

Senaste l'emr: 344
Perioden

Riirelsens intlkter
3l l0 Inttikter Julmarknad
3120 Intakter Allseng
3 130 Intaikter Midsommar
3140 lntiikler Simskola
3150 Intiikter Kiosk
3320 Int?ikt Bastu
1540 F6rsiiljning Second Hand
3590 Ovriga intiikter
3900 Medlemsavgifter
398'7 ErhAllna kommunala bidrag
3989 OvrigaerhAtlnabidrag

S:a Rtirelseint2ikler

Direkta kostnader
4010 lnkttp av varor och material
4l l0 Direkla kosh juhnarknad
4124 Direktakostnalls6ng
4130 Direktakostn second hand
.4140 Direkta kostn midsommar
1150 Direkta kostn kiosk
4160 Direkta kostn Simskola

S:a Direkta kostnader

0,00
8 059,00
I 770,00
8 600,00

22 891,Q0
0.00

39 660,00
0,00

45 100,00
6 000,00

0,00
r32 080,00

^4 334,99
-9 525,00
-1 022,28
. I 993,80
-8 605,00

"14 140,00
"3 295,00

-48 936,07

803,00
13 322,00
It 742,00
l  l  310,00
l 8 757,00

100,00
55 tt35.00

500,00
84 300,00
26 000,00
3 200,00

225 869,00

0,00
-'7 026,56
-6 024,55

-403,00
-6 398,60

-14 458,90
-3 976,00

-38 287,61
Bruttovinst

Ovriga externa kostnader
5010 Lokalhyra
5020 Elektriciret
5070 Reparalion och underhdll av lokal
5090 Ovrigalokalkostnader
5170 ByggnadsunderhAll
5 193 Strandsktitsel
5410 Fiirbrukningsinventarier
5500 Reparation och underhill maskiner
561I Drivmedel fordon
5612 Fdrsdkring fordon
5613 Underhflll lordon
5900 Hemsida
5910 Annonsering
6250 Postbefordran
6310 Foretagsfbrsakringar
6400 Fdrvaltningskostrrader
6570 Bankkostnader

S:a Ovriga externa kostnader

Personalkostnrder
7010 Ltiner
7330 Bilersiittningar
75 l0 Lagstadgade sociala avgifter

S:a Personalkostnader

83 r43.93

-42 000,00
-3 841,00

0,00
0,00

-r.1 964,00
-8 t  981,63

0,00
0,00
0.00

-342,00
0,00

-4 817,00
-625,04

-7 582,50
.6 300.00

-400,00
-5s0,00

-t63 403,13

-24 504,00
-t 698,60
"5 029,00

187 581,39

-42 000,00
-4 179,00
-r 379,00

-260,00
-25 530,89
-8 647,02
-l 193,00
-l 063,00
-2 316,00

-334,00
-599,00

- -999,00
0,00

-2 382.50
-6 638,00
-4 r 5 1,90

-550.00
-144 222,31

-900,00
0,00
0,00

-31 231,60 -900,00
Rdrelseresultat

Finansiella poster
83 l0 RZinteint5kter

. l l l  490,80

43.69

82 459.08

57.78
Resultateftertlnansiellaooster -ll I 447.11 82 516.86
Berdknat resultat

8999 A,rets resultat
- l l t  447,11
l l t  447,1t

82 5 I 6,86
-82 5 16,86

,?i$.iF


