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DAGORDNING 
 
Ordinarie föreningsstämma med Kopparmora Båtklubb, 7 mars kl 18.30 hos 
Båtmagneten. 
Något ätbart, lättöl/vatten samt kaffe serveras från kl 18.00 
 
 
 1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar 
 2. Val av ordförande och sekreterare för stämman 
 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 
 4. Fråga om kallelse behörigen skett 
 5. Styrelsens redovisning av verksamheten 2018-01-01 – 12-31 
 6. Revisorernas berättelse 
 7. Fastställande av balansräkning 
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

 9. Beslut i anledning av vinst eller förlust 
 10. Fråga om arvoden för 2019 
 11. Avgifter för 2019 (se bilaga Styrelsens förslag) 
 12. Budget för 2019 
 13. Val av styrelseledamöter  
   Val av ordförande för två år 

   Val av 1 ledamöter för två år 

 

 14. Val av styrelsesuppleanter 
Val av 2 styrelsesuppleanter för ett år 

 
 15. Val av revisorer 

   Val av 2 revisorer för ett år 

   Val av 1 revisorssuppleant för ett år 

 
 16. Val av valberedning 

Val av 3 valberedare för ett år, varav en sammankallande 
 

 17. Styrelsen förslag (se bilaga) 
 18. Behandling av till styrelsen inkomna förslag 
 19. Övriga frågor 
 20. Avslutning 

 

 



Verksamhetsberättelse 2018 
Styrelsen för Kopparmora Båtklubb får härmed avgiva redovisning för föreningens verksamhet  
under tiden 2018-01-01 – 2018-12-31. 

1. Styrelse 
Efter föreningsstämman 2018-03-15 så har föreningen haft följande sammansättning av styrelse och funktionärer. 
 
Ordinarie styrelseledamöter Mandattid 
Ulf Jansson, ordförande 2017-2018 
Christer Berglund, sekreterare 2018-2019 
Christian Jendeberg, kassör 2018-2019 
Beppe Backlund, ledamot 2017-2018 
Lars Lundqvist, ledamot, hamnkapten 2018-2019 
 
Styrelsesuppleanter 
Göte Davidsson 2018 
Claes Carlenstam 2018 
 
Hamnkommitté 
Steven Small 2018 
Harry Åberg 2018 
 
Ordinarie revisorer 
Mikael Hällström 2018 
Gunnar Hansson 2018 
 
Revisorssuppleant 
Thomas Mårlind 2018 
 
Valberedning 
Bo Hammarberg, sammankallande 2018 
Jan Evesjö 2018 
Christer Lindå 2018 

2. Ansvarsområden 
Följande ansvarsområden har fördelats mellan styrelse och styrelsesuppleanter.  
 
Ulf Jansson 
Ordförande och huvudansvarig för styrelsens arbete. Kontakter med SMBF, Värmdö kommun, Svenska Sjö. 
Huvudansvarig för båtplatsfördelning vid bryggor i samråd med hamnkapten. 
 
Christer Berglund 
Sekreterare, protokoll, vaktlistor och uppföljning. 
 
Christian Jendeberg 
Kassör, bokföring, ekonomiska rapporter och underlag, fakturering och betalningar 
Medlemsregister och debiteringar. Båt- och brygguppgifter i samråd med Ulf Jansson. 
 
Beppe Backlund 
Webbansvarig. 
 
Lars Lundqvist 
Hamnkapten, ansvarig för hamnen. Arbetar tillsammans med hamnkommittén. 
 
Göte Davidsson 
Ansvarig för sjö- och torrsättning inkl. båtuppställning. 
 
Claes Carlenstam 
Miljöansvarig, avfallsstation med sortering och omhändertagande. Ansvarig för vaktstugor. 



3. Sammanträden 
Styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden under kalenderåret 2018. 

4. Firmateckning 
Kopparmora Båtklubbs firma tecknas av styrelsen i sin helhet eller av ordförande Ulf Jansson, 

kassör Christian Jendeberg, sekreterare Christer Berglund, två i förening. 
 

5. Medlemstal 
31 december 2018 hade båtklubben 239 medlemmar, varav 23 från Hinsavikens brygga. 
 Totalt har båtklubben 120 medlemmar med betald insats. 
 Klubben har totalt 156 båtplatser uthyrda i hamnen inklusive jollebrygga och svajplatser. Av dessa har 36 
 båtplatser hyrts ut till icke boende i Kopparmora på ettårskontrakt och med dubbel båtplatsavgift. 
 Samtliga medlemmar har kunnat erbjudas båtplats. 
 

6. Avgifter under 2018 
6.1 Avgifter 
 
Insats i Båtklubben 3 500:- 
Medlemsavgift   500:- 
Hedersmedlem       0:- 
Jolleplats vid jollebryggan   400:- 
Boj 2 100:- 
Rampavgift 1 000:- 
Hinsamedlem   500:- 
Hinsatillägg Boj   200:- 
Hinsatillägg Bom   250:- 
Kanotavgift   200:- 
Mastförvaring   200:- 
Avgift utebliven vakt  
(Familjevakt dubbelt)   1000:- 

Avgift utebliven arbetsplikt   250:- 
Sjösättning/Torrsättning 1 000:- 
Vinterplats för hyresgäster Längd x Bredd x 52 dock lägst 1000:- 
Vinterplats special  2 000:- 
Vinterplats i sjön 1 000:- 
Depositionsavgift för nyckel (medlem/hyresgäst)   200:- 

Dekal Kopparmora Båtklubb 25:- 

Vimpel Kopparmora Båtklubb 100:- 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



6.2 Båtplatsavgift 
 

Bombredd Båtplatsavgift 
2,20   700:- 
2,40 1 000:- 
2,50 1 150:- 
2,60 1 300:- 
2,70 1 450:- 
2,80 1 600:- 
2,90 1 750:- 
3,00 1 900:- 
3,10 2 050:- 
3,20 2 200:- 
3,30 2 350:- 
3,40 2 500:- 
3,50 2 650:- 
3,60 2 800:- 
3,70 2 950:- 
3,80 3 100:- 
3,90 3 250:- 
4,00 3 400:- 
4,10 3 550:- 
4,20 3 700:- 

4,30 3 850:- 
 
 

7. Sjö- och torrsättning 
Sjö- och torrsättning under 2018, i båtklubbens regi, genomfördes för femte året med vår Sublift.  
 Sjösättningen utfördes under 8 tillfällen och torrsättningen vid 9 tillfällen. Cirka 70 båtar hanterades både vår och 
höst. Bokningen för detta gjordes via hemsidan.  
 Ett mindre antal utförde sina sjö- och torrsättningar med hjälp av Tommy Jönsson och hans traktor. Dessa båtar 
körs oftast hem till tomt och kan därför inte hanteras med Subliften. Tommy har meddelat att han flyttar till Skåne och 
att det förmodligen var sista gången han körde sjö och torrsättning. För tillfället okänt hur detta löser sig i framtiden. 
På varvsplanen ligger ca 85 båtar upplagda. Ett mindre antal av dem har torrsatts med egen kärra (mindre båtar) 
medans andra inte har varit sjösatta under 2018. 

8. Vakthållning 
Att gå vakt är viktigt, det säger polisen och det säger de båtklubbar som har vakt. Genom vår närvaro som nattvakt kan 
vi förhindra och göra det ”ointressant” för ”tjuven” att besöka just vår hamn. Enligt försäkringsbolagen ökar stölder 
och skadegörelse för varje år.  
Under säsongen har vi genomfört 332 vaktpass. De har fördelat sig på 159 familjevakter och 14 personer har haft 
enskilda vakter. 
 Det är populärt att boka sin vakt via vår hemsida. I år utnyttjade 129 medlemmar denna möjlighet. Att boka vakt 
över internet underlättar för både medlemmar och den vaktansvarige, det är bekvämt och det innebär att man i högre 
grad kan få det vaktpass man vill ha. Även inför vaktsäsongen 2019 kommer medlemmarna i Kopparmora båtklubb 
erbjudits möjlighet att boka sina vakttider via hemsidan. 
 Som medlem är du själv skyldig att hålla reda på vilken natt du ska gå vakt. Om det uppstår problem som gör att 
du har svårt att genomföra din vakttjänst, måste du själv byta till ett annat vakttillfälle bland övriga vaktpliktiga. 
 Till vaktverksamheten finns en vaktchef knuten. Varje år får vi nya medlemmar och för dem är vaktchefen en 
viktig person. Styrelsen är angelägen om att de som går vakt ska uppleva det som meningsfullt och att det finns en 
ansvarig vaktchef man kan vända sig till om man undrar över något. Vaktchefen får även en möjlighet att informera 
om händelser som inträffat under tidigare vakter. Styrelsen fortsätter därför att rekommendera vaktcheferna att åka ner 



till vaktstugan och träffa kvällens vakt. Vi vet att detta uppskattas av de vaktande medlemmarna och att det stärker 
både klubbandan och vaktmoralen.  

9. Stölder och skadegörelse 
Trots belysning och vakt sker det inbrott i båtar på båtklubbarna på Värmdö och i övriga landet. Både då båtarna ligger 
vinterförvarade och då de ligger i sjön. Men för Kopparmora båtklubbs del har 2018 har varit ett stöld- och 
skadegörelsefritt år såvitt styrelsen vet.  
 För att försvåra och för att göra det mindre intressant för tjuven är det viktigt att vår vägbom är låst både dag och 
natt, att belysning på lada och varvsplan fungerar, att båtarna innehåller så lite stöldbegärligt som möjligt, att 
nattvakten är observant och patrullerar området och att du som medlem är vaksam om okända vistas på klubbområdet 
dag- eller kvällstid. Den nya vaktstugan, placerad nära vägbommen, har nog också hjälpt till att hålla tjuven borta. 
Med sina stora belysta bokstäver på vaktstugans sida kan ingen undgå att se att ”här går vi vakt”. 

10. Städdag 
Vid städdagen 2 juni deltog ca 45 personer och då genomfördes storstädning av varvsplan och vaggorna samlades 
ihop. Många medlemmar och övriga boende i området har till styrelsen framfört att man uppskattat att varvsplanen 
hålls välstädad. 
 Vid städdagen röjdes sly och massa skräp avlägsnades. Arbetet med spången mellan kinabron och spolplattan 
slutfördes. 
 Deltagandet vid städdagen är numera inte obligatoriskt för den som har legat på varvsplan under vintern. 
Deltagande vid städdagen räknas som en arbetsdag. 
 Dagen avslutades traditionsmässigt med uppskattad korvgrillning. 

11. Seglingskommitté 
Seglingskommittén som är underställd styrelsen har till uppgift att planera och organisera seglingstävlingar samt 
stimulera medlemmarna att deltaga i dessa med efterföljande samkväm. 
 Två tävlingar genomfördes under säsongen 2018, nämligen Älgö Runt och Vindö Runt. 
 
Seglingskommitté 
Thomas Mårlind 
Göran Jedlöv 
I mån av tid: 
Lena Nilsson Wikmar 
Sten Wikmar 

12. Ungdomsseglingsverksamhet 
Sektionen har bestått av Anders Lundh, Jonas Nilsson,, Steven Small, Christer Engman, John Carrier, Joakim 
Torniainen och Niklas Magnusson. Vi har också haft 1 st ungdomsledare; Anna Small 
 Verksamheten riktas till boende på norra och södra kopparmora samt medlemmar i KBK. Verksamheten är 
kostnadsfri och syftar till att ge ungdomar en chans att få prova segling och gemenskap i båtklubbens regi under säkra 
och roliga former. 
 Jolleseglingen har under detta år stått i förändring. Vi som en gång startade det hela har sett våra barn växa upp i 
jolleseglingen och ibland varit ungdomsledare. Nu börjar dom bli stora och vi “gamlingar” finner oss stå som ledare 
utan att våra egna barn är med i verksamheten. Som tur är har vi haft en återväxt med ledare som har barn i aktiv ålder, 
så att säga. Det här har tagit sig uttryck i att det inte var samma fart i uppstarten av detta år. Den årliga uppstarts 
planeringen utgick i kallelse men väldigt få kunde det angivna datumet och  tillslut utgick planeringen helt och hållet. 
Planeringen var istället sammanslagen med uppstart fixet för jollarna den 3/6. 
 Seglingsdagarna bestämdes dock innan uppstart fixet till den 12,14, 18 och 20:e juni. Viljan fanns också att ha den 
vanliga hajken men inte heller här kunde vi enas om ett datum och när dom vanliga seglingsdagarna var över kunde vi 
inte få tillräckligt många ledare till hajken för att kunna genomföra den på ett säkert sätt. 
Seglingsdagarna meddelades via hemsidan på KBK och vår egna facebook grupp. 
 Vi hade föregående år konstaterat att det var många vinster med att ha 4 st seglingar under kortare tidsperiod och 
att det låg i juni,ev en bit in i juli. Seglingsdagarna genomfördes som vanligt under trevliga former med olika segling 
övningar där vi tog oss fram på banor och övade kapsejsning. Pärmen med mall för ett “standard” möte, närvaro, 
kontaktuppgifter på barnen samt förteckning över inköp osv har visat sig fungera bra. Vi försöker också möta de olika 
åldrarna på olika sätt. De yngsta barnen får sin första kontakt med segling genom att vara med i den lite större båten 
“askeladden” som har skeppare (ledare), dom med lite mer erfarenhet seglar optimistjolle i par. De barnen som börjar 
växa ur optimisterna erbjuder vi lite “häftigare” segling i kollibri båt. Under seglingarna har vi alltid följebåtar som vi 
ledare ställer upp med själva. Vi har uppskattningsvis haft 10-12 ungdomar/seglingar. Seglings-tillfällena har pågått i 
2 timmar/gång med paus för saft och fika vid varje tillfälle. 



 Vi har haft utlägg för bullar och saft.  Bränsle till följebåtar samt en uppmuntran till vår ungdomsledare i form av 
en biobiljett.  Utgifterna har uppgått till en summa av 708:- 
 Det kommande året kommer även jag att sluta som ledare och jag har inte i skrivandets stund fått uppdatering på 
vilka som fortsätter som ledare. Mitt förslag till styrelsen är att ni har Steven small som kontaktperson. Jag har haft 
fantastiska år i jolleseglingen, många skratt och en lika fantastisk sammanhållning men allt har ett slut och jag har 
tyvärr nått dit nu. Jag tackar styrelsen för ert stöd av verksamheten som hjälpt till att utveckla jolleseglingen och 
hoppas att den fortsätter i en ny tappning, formad av nya ledare. 
Rapport skriven av Jonas Nilsson. 

13. Miljö 
Det allt intensivare miljöengagemanget som präglar alla sidor av samhället idag, innebär ständigt nya krav som 
påverkar våra levnadsvanor och dagliga rutiner. Inte minst inom båtlivet märks den ökande miljömedvetenheten av. 
Kraven från myndigheter och kommuner på oss båtägare blir allt mer påtagliga och detaljerade. 
 Alla, myndigheter, kommuner och båtorganisationer, är överens om att giftig biocidfärg är skadlig. Allt fler arbetar 
för att få bort giftfärg från fritidsbåtarnas bottnar. Blästring, slipning och skrapning, var för sig eller i kombination, är 
de metoder som prövas. 
 Nu satsar Transportstyrelsen 1,2 miljoner kronor på att få fram det mest effektiva sättet att få bort giftig biocidfärg 
från båtbottnar. Det är ett projekt som ska ge riktlinjer för vilket sätt som är mest effektivt och miljövänligt för att få 
bort gammal giftfärg. 
 Ett antal myndigheter arbetar även i projektet ”Skrovmålet” som ska formulera nya regler för båtbottnarnas 
hantering i framtiden. Ett resultat från det projektet beräknas komma 2020. 
 I vår båtklubb har vi under året haft ett inspektionsbesök från kommunen där halterna av en rad kemikalier mättes i 
marken och på några båtbottnar. Vidare gick vi igenom vårt arbete med hantering av miljöfarliga ämnen, 
sophanteringen, bottenspolningen och hur vår klubb i övrigt påverkar vattnet, marken och luften. 
 Resultatet från provtagningarna och genomgången har i skrivande stund inte kommit. När vi får det, lägger vi ut 
information på hemsidan. 
 Vi lägger ju stort ansvar hos den enskilde medlemmen när det gäller miljön i båtklubben. Så länge det fungerar bra, 
dvs att var och en skyddar miljön runt sin egen båt och våra gemensamma ytor, finns ingen anledning att sätta in mer 
kontrollerande åtgärder från styrelsens sida. Ett möjligt framtida scenario är emellertid att alla medlemmar ska 
miljödeklarera sina båtar. Några kommuner runt Mälaren har börjat formulera sådana krav och eventuellt sprider sig 
den idén till vår kommun. 
 Ännu är vi dock inte där, utan vi kan se tillbaka på ett bra miljöår, där de flesta medlemmar inte slängde soppåsar 
på marken när soptunnan var full eller fyllde bajamajan med spikar, grenar eller andra främmande föremål utan 
faktiskt vårdade vårt fina klubbområde. 

14. Webb 
Båtklubbens hemsida : https://www.kopparmoravatklubb.com 
Under 2017 utvecklades en ny hemsida för båtklubbens räkning. Ett år senare tycker vi att det har fungerat bra. Sidan 
är lättare att jobba med och betalningssystemet för sjö-och torrsättning som infördes har underlättat för de ansvariga 
som nu kan känna sig trygga med att betalningar sker och att det inte behöver kollas upp. Fortfarande finns det några 
medlemmar som av olika anledningar inte vill betala över internet. 
 I efterhand lades det till en prylmarknad till hemsidan. Här är det tänkt att medlemmar ska kunna sälja/byta och 
köpa båtprylar. Utvärdering av den servicen pågår för närvarande. 
 I övrigt finns all information som medlemmarna behöver på hemsidan, bl a våra stadgar och allmänna 
bestämmelser, information om vakthållningen, info om båtplatspriser samt ansökningsblanketter för inträden, båtbyte 
och intresseansökan som hyresgäst. Dessa blanketter skickas som webbformulär till styrelsen. På hemsidan finns 
också möjligheten att ladda ner årsmöteshandlingarna för utskrift eller som pdf att läsa på surfplatta. Medlemmarna 
kan dessutom boka sina vakttider samt anmäla sig för arbetsplikt, vilket underlättar och förenklar för medlemmarna 
såväl som för båtklubbens administratörer. 
 

15. Utförda arbeten 
Under året har mycket arbete blivit utfört i hamn och på varvsplan, både ideellt och upphandlat. 
 Under våra arbetsdagar utfördes sedvanliga jobb i form av bomflyttningar och nya bommar monterades på L4, 
hamn och varvsplan städades.  Dessa arbeten har genomförts som arbetsplikt av båtklubbens medlemmar vid ett 
antal arbetsdagar/kvällar under ledning av hamnkapten. Dessutom har enskilda medlemmar och styrelse utfört en 
hel del arbeten i hamnområdet. 
 Betongringen vid vaktstugan fick nya blommor vilket förhöjer trivseln på vändplanen. 
 Nytt underlag/grusning på norra delen av hamnplan blev utlagt för bättre bärighet. Infästningar på L4 är 
kontrollerade, landförtöjningskedjor är utbytta på L4. Besöksbryggan är säkrad med ny kedja. Bojarna har nya 
infästningar inför 2019. 
Elarbeten är påbörjat. L4 har fått fler och säkrare eluttag. 



 Kallelse till arbetsdagar/kvällar har skett genom mailutskick till samtliga hamnliggare. Anmälan har kunnat ske 
via hemsidan på samma sätt som vakt- och sjö/torrsättningsbokning. Deltagarantalet har varit mycket stort och alla 
som deltagit har varit mycket positiva. Vi har inte behövt beordra någon till arbete. Flera medlemmar har deltagit vid 
flera tillfällen. Men vi har även detta år noterat att några medlemmar aldrig gör en arbetsplikt. 
 Vid årets slut skall en avstämning göras över vilka som inte har deltagit och i januari 2019 kommer ett 
inbetalningskort att skickas till medlemmar som inte varit med på någon arbetsplikt 2017-18. 
 Spolplattan som nu har varit i drift 4 säsonger har fungerat utmärkt. 
 Vår sublift gick sönder lägligt inför höstens upptagning, men med lite fantasi så gjordes en tillfällig reparation så 
alla båtar kom upp i tid. Subliften har fått omvårdnad inför vintern och väntar på nya längre plastskydd till 
lyftkolvar. 
 Frågan om en ny och säkrare mastkran har cirkulerat på styrelsens möten under en tid. Några offerter från 
tillverkare togs in för diskussion. Det stod klart att det skulle bli en rejäl investering om en färdig kran skulle köpas in 
och monteras på plats. Styrelsen bestämde att vi skulle göra jobbet själva och på det viset få ner kostnaderna för 
projektet. Beslut togs att förlänga och förstärka den gamla mastkranen, montera en ny stege med ryggskydd samt göra 
om konstruktionen så att lyftvajern löper över delar av konstruktionen i syfte att minska risken för att master ska falla 
ner. Arbetet utfördes av medlemmar under vinter och vår och blev färdigt lagom till sjösättningen. 
 

16. Framtida planer 
Under våren kommer vår ”bajamaja” att utrustas med elvärme för allas bekvämlighet. 
 För övrigt är följande arbeten planerade. Mastkransbryggan kommer renoveras och förbättras. Under våren 
2019 ska elsystemet på hamnplan börja uppdateras, brygga 1-2-3 står sen på tur. Även belysning kommer 
uppdateras på hamnplan. Nya och fler vattenutkastare kommer monteras på bättre stolpar. 
 Ett nytt system för reservdelar/verktyg som kommer underlätta arbeten kommer förhoppningsvis under 2019.  
 Under 2017 kom nya bestämmelser som reglerar trailers på varvsplanen. Antalet trailers som medlemmar inte vill 
ha stående hemma på den egna tomten har ökat väsentligt dom senaste åren. Enligt den nya reglerna ska trailers 
ställas på södra delen av hamnplanen. Markering kommer sättas upp. 
 En del bommar måste bytas ut och andra flyttas under våren. 
 Grusning av hamnplan ”Göteplatsen” kommer utföras efter sjösättning och en avspärrning kommer sättas upp 
under arbetet så ingen parkerade bilar hindrar arbetet. Den nya vaktstugan, som ska bemannas när båtarna ligger 
upplagda på varvsplan, kommer få ny färg invändigt och nya element installerade. 
 En ordentlig skyltning vid övre bommen vad som gäller låsning är beställd. 
 

17. Ekonomi 
Resultatet av båtklubbens verksamhet och den ekonomiska ställningen framgår av nedanstående resultat- och 
balansräkning. 
 
Resultaträkning 2018-01-01 — 2018-12-31 

 2018  
Budget 

2018 
Budget 

2019  
INTÄKTER        
        
Medlemsavgifter 97 500,00  95 000,00 100 000,00  
Hinsamedlemmar 10 700,00  10 000,00 11 000,00  
Båtplatsavgifter 286 650,00  280 000,00 287 000,00  
Extra båtplatsavgifter 60 050,00  50 000,00 60 000,00  
Vinter- & sommarplats 69 940,00  55 000,00 70 000,00  
Rampavgifter 3 000,00  5 000,00 3 000,00  
Sjö- och torrsättningsavgift 139 198,80  150 000,00 140 000,00  
Vaktavgifter 2 000,00  0,00 0,00  
Räntor 0,00  0,00 0,00  
Försäljning nycklar 3 050,57  0,00 0,00  
Försäljning vimplar dekaler 575,00  0,00 0,00  
Övrigt 3 300,00  0,00 6 000,00  
        
SUMMA 675 964,37  645 000,00 677 000,00  
 
 
 
        



KOSTNADER 
Arrende 4 500,00  4 500 4 500  
El, vatten 30 584,03  22 000 40 000  
Underhåll, rep av hamn m.m. 211 343,95  140 000 280 000 *) 
Renhållning o städning 2 353,00  15 000 2 000  
Toalett (BajaMaja) 5 625,00  5 000 6 000  
Sublift, vagnar etc. 9 681,14  0 10 000  
Transporter 100,00  2 000 0  
Kurs- o ungdomsverksamhet 708,70  4 000 4 000  
Kontorsmtrl o porto 7 483,40  5 000 8 000  
Medlemsinfo 802,50  2 000 1 000  
Försäkring 13 304,00  14 000 13 000  
Förlust medlemsfordringar 16 948,00  0 0  
Övrigt 530,00  1 000 1 000  
Bank- o PG-avgifter 3 855,50  4 000 4 000  
Avgift SMBF 22 932,00  21 000 23 000  
Skärgårdsstiftelsen 700,00  4 000 700  
Årsmöteskostnader 7 500,00  8 000 8 000  
Båtuppläggning/Sjösättning 0,00  2 000 0  
Nyckeltillverkning o lås 0,00  0 0  
Spolplatta & reningsanläggning 0,00  0 10 000  
Styrelsekostn 13 820,00  30 000 30 000  
Avskrivn plan 232 000,00  292 000 222 000  
Räntekostnader 42 082,00  60 000 36 000  
Vaktersättning 0,00  0 0  
Advokatkostnader 0,00  0 0  
Skatt 0,00  0 0  
Årets resultat 49 111,15  9 500 -26 200  
        
SUMMA 675 964,37  645 000,00 677 000,00  
*) Elanläggning, reparation brygganläggning, markarbeten hamnplan      
        
 
Balansräkning 2018-12-31       
        
TILLGÅNGAR        
        
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR  
Handkassa 40,00  
Swedbank 506 044,65  
Likviditetsfond MEGA 300 000,00 **) 
Fordr medlems- o båtplatsavg 2 000,00  
Förskotterade kostnader 13 531,00  
Övriga kortfristiga fordringar 13 390,00  
   
S:a omsättningstillgångar 835 005,65  
   
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  
Brygganläggning 1 300 000,00  
Avskrivn brygganläggn -1 090 000,00  
Sublift 1 400 000,00  
Avskrivn Sublift -700 000,00  
Subliftramp 300 000,00  
Avskrivn Subliftramp -120 000,00  
Spolplatta 320 000,00  
Avskrivn Spolplatta -128 000,00  
   
S:a anläggningstillgångar 1 282 000,00  
   
         



SKULDER OCH EGET KAPITAL  
   
KORTFRISTIGA SKULDER  
Leverantörsskulder 4 500,00  
   
LÅNGFRISTIGA SKULDER  
Brygglån 0,00  
Lån Sublift, ramp & spolplatta 900 000,00  
   
S:a korta o långa skulder 904 500,00  
   
EGET KAPITAL   
Inbetalda insatser 481 700,00  
Balanserat resultat 681 694,50  
Redovisat resultat 49 111,15  
   
S:a Eget kapital 1 210 330,65  
   
SUMMA SKULDER OCH EGET  
KAPITAL 2 117 005,65   

**) Marknadsvärde 352 358 kr 2019-02-01       

 

18. Slutord 
Ett av årets första vårtecken är årsmötet med verksamhetsberättelse med budgetförslag. 
Det är här vi ser vad som åstadkommits under det gångna året och vad styrelsen föreslår 
för åtgärder för det kommande året. 
 Många medlemmar skaffar sig större båtar och det kräver längre och kraftigare bommar 
samt att vi kommer att vara tvungna att flytta om bland båtplatserna. Så var beredd på att 
du kan få en ny båtplats. 
 Elsystemet på brygga 3 och på hamnplan har tjänat ut och kommer därför att bytas ut. 
Vattenposterna på hamnplan ska bli fler och förbättras. 
 Detta är några av de uppgifter som hamngänget planerat ska äga rum under 2019 och som 
delvis ska utföras som arbetsplikt av medlemmarna. 
 Styrelsen vill slutligen tacka alla funktionärer och medlemmar för de utmärkta insatser som 
utförts under året. 
 Nu ser vi fram emot den kommande våren och sommaren med härliga utflykter i vår underbara skärgård. 
 
 
 
Kopparmora i februari 2019 
 
 
 
 
 Ulf Jansson Christer Berglund Christian Jendeberg 
 Ordförande Sekreterare Kassör 
 
 
 
 
 Beppe Backlund Lars Lundqvist 
 Ledamot Ledamot 


