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Årsbokslut Näshulta-Österby Båtklubb 2021 

Organisationsnummer: 802512-8532 

 

Verksamhetsberättelse 

 

Styrelsen har under verksamhetsåret genomfört 7 st protokollförda sammanträden samt 

genomfört årsstämma under maj månad, dvs något senare än vanligt pga pandemi-

situationen. 

Styrelsen har ansvarat för och uppdaterat båtklubbens hemsida kontinuerligt samt även 

skickat såväl gruppmail som grupp-sms till medlemmarna för löpande information gällande 

verksamheten. 

Som ansvarig för båtklubben och uthyrningen av båtplatser har Ulla Wetterdal Wessman 

fungerat. 

Av 75 båtplatser har 71 varit uthyrda hela säsongen. På grund av sena uppsägningar och 

uteblivna betalningar har vi inte lyckats få full uthyrning under året. Vi har också en kö på 

cirka 8-10 personer som önskar plats. Rutiner för att minimera outhyrda platser kommer 

ändras under säsongen 2022. 

Under året har fendrar till iläggningsflotten köpts in för att motverka skador vid 

båtupptagning.  

Vassröjning har genomförts i viken vid båtplatserna vid två tillfällen och sly har röjts vid 

uppläggningsplatserna. 

Uppgrusning och justering av bryggelement har gjorts på båtudden.  

Verksamheten gav ett överskott på 2 328 kr vilket styrelsen föreslår överförs i ny räkning.  

Under året har 10 000 kr överförts till UH-fond som därmed uppgår till 185 000 kr. 

Styrelsen vill tacka alla medlemmar för det gångna året. 
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Balansräkning – Bokföringsperiod 2021.01.01 – 2021-12-31 

 

Tillgångar      2021    2020 

Avsättning UH-fond  185.000:-  175.000:- 

Kassa          643:-         643:- 

Bankgiro      4.880:-     4.452:- 

Summa tillgångar  190.523:-  180.095:- 

 

 

Eget kapital/avsättningar/skulder 

Vinst/förlust föregående år  -180.095:-  -166.010:- 

Skuld kortfristig      -8.100:- 

Årets resultat       -2.328:-    -14.085:- 

 

Summa eget kapital  -190.523:-  -180.095:- 
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Resultaträkning 

Intäkter      2021    2020 

Ingående balans       

Medlemsavgifter    63.900:-  60.000:- 

Intjänta räntor             0:-           0:- 

Övriga intäkter*         864:-          0:- 

Summa intäkter    64.764:-  60.000:- 

 

*) Övriga intäkter om 864:- är återbäring från LF. 

 

Kostnader 

Admin.avgift NÖS    -20.000:-  -15.000:- 

Bankavgift       -1.209:-    -1.234:- 

Porto               0:-       -220:- 

Försäkring       -3.275:-    -3.250:- 

Arvoden       -3.099:-    -3.599:- 

UH bryggor       -3.548:-    -2.876:- 

UH upplagsplats      -1.260:-           0:- 

Vassröjning      -18.750:-  -18.750:- 

Drift (sophämtning)       -1.455:-       -424:- 

Div.utgifter             -9.840:-          -5.488:-    

Summa kostnader     -62.436:-  -38.993:- 

Årets resultat        2.328:-   20.326:- 

 

Näshulta 2022-03-19 

 


