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Härmed kallas du till årsmöte: 

Onsdagen den 24 februari 2021 kl. 19:00 digitalt via 

Teams 

Dagordning; 
1. Ordförande öppnar mötet  

2. Sammankallandet och dagordning  

3. Val av justeringsmän tillika rösträknare  

4. Val av ordförande för punkterna 5 och 6  

5. Verksamhetsberättelsen med Årsredovisning  

6. Revisionsberättelsen, frågan om Ansvarsfrihet  

7. Val av styrelse, revisorer, kommittéer & ombud till SMBF och Sollentuna Båtunion  

8. Budget, avgifter och val av bankinrättning för 2021  

9. Firmatecknare  

10. Stadgar och hamnordning  

11. Fester och tävlingar  

12. Inför sjösättning. Varvschefen har ordet  

13. Inför sjösättning. Hamnchefen har ordet  

14. Beslut om dagar för torrsättning  

15. Klubbholmen  

16. Miljö  

17. Motioner  

18. Övrigt  

19. Mötet avslutas  
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Verksamhetsberättelse Edsbergs Båtklubb 2020 

Allmänt 
 

Ännu ett år har gått. 

Trots pandemin har vi genomfört våra åtaganden i klubben efter de 

rekommendationer vi fått från myndigheterna. Våra styrelsemöten har varit digitala, 

så även höstmötet. Verksamheter som sjösättning och torrsättning har fungerat bra 

och medlemmarna har hållit avstånd till varandra. Däremot har vi inte haft några 

bokade aktiviteter på vår klubbholme och inte heller genomfört någon höstfest.  

Vårt största projekt under året var vår parkeringsplats i hamnen. Efter projektering 

och genomförande samt anlitande av p-bolag har vi nu en säker parkeringsplats. 

Hoppas att vi under 2021 kommer få till en bättre parkeringsdisciplin bland våra 

medlemmar så att vi verkligen kan nyttja parkeringen till 100 %. 

Sommaren var fin med många båtar i rörelse och vi har fått många nya medlemmar, 

EBK syns i skärgården! 

Vill också passa på och rikta ett stort tack till våra medlemmar som ställer upp med 

sin tid och arbete för klubben!  

 

Sollentuna 2021-02-02 

Jan Fröjd, ordförande 
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Verksamhetsberättelse sommarhamnen  
 

Vakthållningen har fungerat mycket bra endast 3% (12,5% 2019) missade sin vakt. 

Vårens arbete i hamnen har fungerar bra trots Corona, det är inte så mycket att göra 

och är snabbt avklarat. Men det var dålig uppslutning på höststädningen, endast 3 

kom. Kan till viss del bero på att det var en helg i anslutning till skolornas höstlov.  

I slutet av sommaren hade vi inte några ledig platser och en kö till klubben på ca 10 

personer. Eftersom platser blir lediga fyller vi på med personer från kön. Vi 

tar kontinuerligt in nya medlemmar för att fylla bryggorna. Eftersom det är fullt vi 

bryggorna så är det viktigt att medlemmar som är på gång att byta till större båt 

flaggar för det i tid, vi kan inte garantera att större plats kan erbjudas. 

Sommarens vaktschema samt uppdaterade bryggkartor kommer ut innan första 

sjösättningen. 

 

Mats Tuomas Christer Eriksson  

Hamnchef   Vice hamnchef 

  

Verksamhetsberättelse vinteruppläggningsplatsen 
 

Tegelhagen - vinteruppläggningsplatsen 

 
Den här vintern har vi 113 stycken betalande båtar som har vinterplats. Med lite knep 
och knåp kan vi få plats för några till. 
 
EBK gick vintervakt för säsongen 2020/2021 med start 27 sept. 2020 och slut 10 nov. 
2020. Kallelse till berörda skickades ut i god tid. Vakt för perioden har genomförts 
utan större incidenter.  
 
Uppställning av trailers och täckningsmaterial lämnar fortfarande en del att önska. 
Det är ett ovillkorligt krav att såväl trailers som material märks med EBK och 
medlemsnummer. Den som inte har sin båt vinterförvarad i Tegelhagen har inte 
heller rätt att använda området för materialförvaring av något slag. 
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Elförbrukningen på varvet är en stor kostnad för klubben. Det är varje medlems 
skyldighet att elen endast är ansluten till båten när ni är där och arbetar med den. Det 
är inte ok att elen är ansluten flera veckor i sträck utan närvaro. Det är inte bara för 
kostnaden utan även brandrisken. 
 
Sjö- och torrsättning har avlöpt som planerat utan några större problem. 
 
Tack vare att vi har ett antal medlemmar som ställer upp som sublift-förare funkade 
allt bra. Utan deras insats skulle båtarna varken komma i eller ur sjön, så ett extra 
STORT TACK till dem. 
 
Tillgängliga datum för sjösättning i vår kommer att meddelas via mail och på vår 
hemsida. Vi avser att genomföra sjösättningen som vanligt, dvs på ett antal 
vardagskvällar under slutet av april samt första veckorna i maj. Att boka 
sjösättningstid kommer ske via vår hemsida. 
 
 
Kenth Gustafsson Fredric Wallsten 

Varvschef  Vice varvschef 

   

Verksamhetsberättelse Klubbholmen 
 

År 2020 var som alla vet ett udda år, så även på klubbholmen.  
Vi hade gott om båtar längs bryggorna hela säsongen men vi känner att alla 
hanterade påbud kring pandemidistansen väl. 
Latrintömningen fick under året skötas av nöden tvungna och duktiga medlemmar. 
Vi tackar alla för denna insats! 
Vi var i år tvungna att ställa in fixarhelgen men många sysslor sköttes av våra 
medlemmar på ett förtjänstfullt sätt ändå.  
 
Vår dansbana har fått en rejäl uppryckning och har nu faciliteter som projektor, 
soffgrupp/hängarhörna. Uppskattad och flitigt besökt av den primära målgruppen, 
ungdomarna! 
En ny vedspis inhandlades då den gamla gick på sista ångan. 
Vi fick även ett nytt elverk som startar på ett kick. 
 
Midsommarhelgen hade fin uppslutning och många glada barn och vuxna. 
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På klubbholmen har det annars varit en sommar utan några större missöden och vi 
hoppas på ett bättre år 2021 med inlämning av bygglov, förhoppning om en fixarhelg 
och ännu en underbar båtsommar! 
 
Johan Kronstedt Markus Nilsson 

Holmbas  Holmbas 
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Resultatrapport 2020 

EDSBERGS BÅTKLUBB 814800-3380   

Vald period:  Hela räkenskapsåret  
Räkenskapsåret:  2020-01-01 - 2020-12-31  
Senaste ver.nr: A181  

    

      Perioden 

Rörelsens intäkter och lagerförändring   

    

 Nettoomsättning   

 3010 Årsavg aktiv 145 600,00 

 3020 Årsavg stödjande 17 400,00 

 3030 Årsavg familjemedlem 7 445,00 

 3040 Inträdesavg 48 000,00 

 3041 Köavgift 11 250,00 

 3110 Missad vakt/arb. plikt 5 000,00 

 3120 Div båtmtrl/tröjor 800,00 

 3140 Övr intäkter 2 300,00 

 3150 Investeringsavgift 152 400,00 

 3220 Sommarplatshamn 112 000,00 

 3240 Vinterplatshamn 226 000,00 

 S:a Nettoomsättning  728 195,00 

    
S:a Rörelsens intäkter och 
lagerförändring  728 195,00 

    

    

 Bruttoresultat   

 Övriga externa kostnader    

 5020 Kostnad sommarhamnen -68 878,92 

 5021 Kostnad klubbstuga -12 435,51 

 5022 Kostnad kommunen -12 146,00 

 5030 Kostnad uppl platsen -205 061,00 

 5040 Kostnad klubbholmen -40 653,75 

 6110 Administration -11 394,50 

 6310 Företagsförs -5 950,00 

 6320 Avg SMBF m fl -21 756,00 

 6391 Styrelse- och medl.möten -2 205,00 

 6393 Till styrelsens förfogande -25 841,00 

 S:a Övriga externa kostnader  -406 322,28 
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S:a Rörelsens kostnader  -406 322,28 

    

    

Rörelseresultat före avskrivningar  321 872,72 

Avskrivningar   

    

 7830 
Avskrivningar (ersätter konto 
6396) -83 885,00 

 7890 Avsättning investeringsreserv -152 400,00 

S:a Avsrkivningar  -236 285,00 

    

    

Rörelseresultat efter avskrivningar  85587,72 

    

Resultat före finansiella intäkter och kostnader 85587,72 

Finansiella intäkter och kostnader   

    

    

 Räntekostnader och liknande resultatposter  

 8410 Skuldränta för banklån -30 511,00 

 S:a Räntekostnader och liknande resultatposter -30 511,00 

    

    

S:a Finansiella intäkter och kostnader  -30 511,00 

    

    

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 55 076,72 

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 55 076,72 

Resultat före skatt  55 076,72 

Beräknat resultat:  55 076,72 
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Balansrapport 2020 
EDSBERGS BÅTKLUBB 814800-3380     

Vald period:  
Hela 
räkenskapsåret    

Räkenskapsåret:  2020-01-01 - 2020-12-31   

Senaste ver.nr: A181    

      

    
Ingående 

balans 
Ingående 

saldo Perioden 
Utgående 

saldo 

      

S:a Eget kapital  -1 591 842,53 -1 591 842,53 0,00 -1 591 842,53 

      

      
Obeskattade reserver och 
avsättningar      

     Obeskattade reserver      

        2191 Investeringsreserv  -1 104 322,73 -1 104 322,73 -152 400,00 -1 256 732,73 

S:a Obeskattade reserver  -1 104 322,73 -1 104 322,73 -152 400,00 -1 256 732,73 

      

      
S:a Obeskattade reserver och 
avsättningar  -1 104 322,73 -1 104 322,73 -152 400,00 -1 256 732,73 

      

      

Skulder      

     Kortfristiga skulder      

       2410 Banklån  -691 679,00 -691 679,00 99 996,00 -591 683,00 

       2450 Depositioner  -60 400,00 -60 400,00 -2 100,00 -62 500,00 

S:a Kortfristiga skulder  -752 079,00 -752 079,00 97 896,00 -654 183,00 

      

      

S:a Skulder  -752 079,00 -752 079,00 97 896,00 -654 183,00 

      

      
S:a EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH  -3 448 254,26 -3 448 254,26 -54 504,00 -3 502 758,26 

SKULDER      

      

      

Beräknat resultat   0,00 0,00 55 076,72 55 076,82 
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Likviditetsbudget 2021 

 2021  

    
 Ingående balans - föregående år          823 622 kr   

    

INTÄKTER/ INBETALNINGAR    
Årsavgifter medlemskap         210 740 kr   
3010 Årsavgift aktiva         149 500 kr   
3030 Årsavgift familjemedlem             8 140 kr   
3020 Årsavgift stödjade           20 100 kr   
 - Årsavgift hederspensionär                   -   kr   
3040 Inträdesavgift           30 000 kr   
3260 Köavgifter             3 000 kr   

    
Hamnplatser         323 000 kr   
3220 Sommarhamnsplats         113 000 kr   
3240 Vinterhamnsplats         210 000 kr   

    
Driftsintäkter            2 000 kr   
3110 Missad vakt och arbetsplikt            2 000 kr   
3120 Div båtmateriel/tröjor                  -   kr   

    
Framtida avsättningar         154 800 kr   
3150 Investeringsavgift         154 800 kr   

    
Finansiella intäkter                  -   kr   
3130 Ränteintäkter                  -   kr   

    
Övrigt                  -   kr   
3140 Övriga intäkter                  -   kr   

    

Summa intäkter/ inbetalningar         690 540 kr   

    

KOSTNADER/ UTBETALNINGAR    
Maskiner                  -   kr   
5010 Slipen                  -   kr   
5015 Slamkryparen                  -   kr   
    
Fastigheter -       435 500 kr   
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5020 Sommarhamnen -         20 000 kr  Parkeringsplatser etc.  

5021 Klubbstuga -         35 000 kr  Måla huset  

5022 Kostnad kommunen -         15 500 kr   

5030 Uppl. platsen (unionun) -        170 000 kr  
EBK,s del är 20% av tot.kost. Inkluderar markhyra, el och slamkrypare 
samt reparation ramp ca 50 000 kr  

5040 Klubbholmen -        195 000 kr  Allmänna underhåll plus utrymme för investeringar, stuga. 

    

Material -           5 000 kr   

5050 Material -           5 000 kr   

    

Aktiviteter -         70 000 kr   

5070 Kurser och tävlingar -           5 000 kr   

5090 Ungdomssektionen -           5 000 kr   

6392 Medlemsfester -         60 000 kr  
Ärtsoppa, midsommarfest, kräftskiva, surströmmingsskiva  
och höstfesten. 

    

Administration -       106 000 kr   

6110 Admin -         25 000 kr   Inklusive formulärsverktyg och IT lösningar 

6250 Porto    

6310 Försäkringar -           6 000 kr   

6320 Avgift SMBF m fl -         25 000 kr   

6391 Styrelse o medlemsmöten -         25 000 kr   

6393 Till styrelsens förfogande -         25 000 kr   

    

Finansiella kostnader -       140 000 kr   

2410 Amortering lån -       100 000 kr   

8410 Räntekostnader -         40 000 kr   

    

Summa kostnader/ utbetalningar -       756 500 kr   

    

Årets flöden -       65 960 kr  
 

 

    

Ackumulerat (årets flöde + föregående 
år)         757 662 kr  

Prio 1.Spara till renovering av bryggor klubbholmen.  
Prio 2. Amortera mera på vårt lån etc.  

 


