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Verksamhetsberättelse för Föreningen Helmis Vänner år 2018
Föreningen
Föreningen Helmis Vänner (802408-0304) bildades 1999 och har under
verksamhetsåret haft en styrelse bestående av:
Ordförande Christer Pettersson, vice ordförande Per Ringhagen (säkerhetsansvarig, utbildning), kassör Rose Kaulbach, och ledamöterna
Håkan Lellky (drift och underhåll), Karin Ekenbäck (sekreterare), Gertrud Andreasson (kundkontakter, bokningar och program), samt Olle
Norrby (marknad, bokningar, program och sociala media).
Adjungerade till styrelsen har varit Bengt Eller (seglings- och bemanningsplanering), Per-Olof Svensson (seglings- och bemanningsplanering), Per Ottosson (medlemsregister), Erik Roxell (underhåll),
Leif Josephsson (juridiska frågor), Anders Broberg (Web, fakturering ).
Ordinarie föreningsstämmor hölls den 24 mars och 17 november.
Styrelsen har haft 11 protokollförda sammanträden samt ett antal
arbetsmöten. Antalet medlemmar var vid årsskiftet totalt 393, en nettoökning med 9 personer. Styrelsen omvaldes vid höstmötet den 17
november.
Helmi
Förra hösten innan Helmi torrsattes i Bromskär, såg vi att hon läckte
ganska mycket. Vi fick då kontakt med Lasse Jonsson, som har kunskap om träfartyg med drevning och beckning. Den 13 januari hade
Lasse ett välbesökt informationsmöte om hur man kunde renovera
Helmi. I slutet av januari började vi skrapa botten, och rengjorde från
tidigare gummisilikontätning. Därefter började drevning av nåten.
Nästan hela botten på Helmi blev nydrevad. De nydrevade nåten
tätades sedan med beck, som hackades ut ur ett hårt block och smältes
till flytande i en stor kastrull. Becket kletades på med hemmagjorda
beckborstar. Dessa slets hårt . Vi använde 28 borstar och 30 kilo beck.
Det var ett riktigt jobbigt och smutsigt arbete. Med nymålad botten
såg Helmi ut som ny. Utöver bottenarbetet, så slipades och lackades
bordläggningen. Det svarta på utsidan brädgången nymålades, liksom
sudbandet med Blidös färger i blått och engelskt rött. Masten och bommen slipades och lackades. Håkan Lellky har varit ansvarig för allt arbete och lagt ner ett stort antal timmar själv. Ett stort tack till Håkan.
Vid genomgången av botten upptäcktes att ett bord vid vattenlinjen
styrbord akter var murket och måste bytas. Birger Norman lyckades

med den komplicerade uppgiften att hyvla, vrida och sätta in det 53
mm tjocka bordet. Helmis besättning träffades 2 gånger veckan. I snitt
4 per gång. Det var totalt 15 som totalt lagt ner minst 500 timmar av
ideellt arbete. När Helmi sjösattes den 25 maj var hon betydligt tätare.
Vid sjösättningen föll bommen och fick en knäckskada. Anders Broberg och P-O Svensson gjorde ett fint arbete med att räta ut, limma
och förstärka bommen. Bommen höll nästan hela säsongen. En ny
har legat på tork under vintern och skall installeras inför kommande
säsong 2019. Under vintern fick samtliga block en genomgång och
uppfräschning, och fem block är nytillverkade av Stefan Andersson i
Bergshamra.
Helmi ligger nu förtöjd i Stämmarsund.
I vår fortsätter underhållsarbeten med att skrapa, slipa och lacka relingen, ankarspelet, ruffluckan och även insidan av spanten utmed relingen. Den vita utsidan på kajutan ska skrapas och målas och ny toadörr
skall sättas in. Lastrummet skall fräschas upp. Några brädor på däcket
skall bytas.
Seglingsverksamheten
Ett seglingsprogram togs fram i februari. Då samtliga seglingar sedan
tidigare är mycket populära gjordes inga stora förändringar. Ett nytt
mål lades till, Stockholmen som blev mycket uppskattat av deltagarna.
Prislistan fastställdes och leverantörer av catering och guidning kontaktades.
En uppdaterad budget kunde göras.
Marknadsföring sker numera till stor del genom vår egen hemsida och
Visit Roslagens webbsida. Vi presenteras oss löpande på Facebook. Vi
har ytterligare aktiviteter i form av affischer, banderoller och foldrar.
Bokningar görs numera mest via vår webbsida.
Föreningen har även i år genomfört uppskattade seglingar för ungdomar med funktionshinder och ensamkommande flyktingar.
Bokningsläget har även i år varit mycket gott. Flera seglingar blev fullbokade när programmet släpptes och ingen segling ställdes in pga för
få deltagare.
Ett särskilt tack vill vi även i år rikta till Kerstin och Gösta Roxell för
att dom tar emot oss på Ängskär. Ett stort tack även i år till Magdalena
och Sten på Lygna. Deras gästfrihet och även alla andra besöksvärdar

och deras insatser är en nödvändighet för att, vi skall kunna förvalta
det kulturarv som Helmi representerar.
Vi har genomfört totalt 42 seglingar, varav 19 öppna seglingar, 12 charter, 3 förtrogenhetsseglingar, 8 specialseglingar(segling med funktionshindrade, ensamkommande flyktingar, deltagande i allmogebåtarna
och Beckbyxans dag). Endast 1 segling ställdes (till Lygna) och det
berodde på bomhaveriet i slutet av säsongen. 392 gäster har seglat med
Helmi under säsongen
Som avslutning på säsongen anordnas en uppskattad träff på Eckerölinjen där styrelsen avtackade skeppare, besättningsmän, leverantörer och övriga engagerade för allt arbete under 2018. 2 nya skeppare och 3 besättningsmän fick välförtjänta diplom. Vi diskuterade bl.a
säkerhet, visade bildspel, och styrelse och adjungerade beskrev sina
respektive ansvarsområden.
Ekonomi
Helmi har fortsatt god ekonomi. Seglingsverksamheten visar ett sämre
resultat jämfört 2017. Orsaken är bomhaveriet, som försämrat resultatet med 23.000 SEK. Vi reducerade priset på ett fåtal seglingar, då
Helmi inte kunde använda storseglet. En segling till Lynga ställdes
in. Medlemsavgifterna har ökat något. Vi har erhållit ett bidrag från
Föreningen Svenska Sjömän i Utländska Hamnar på 50.000 SEK. Direkta kostnader har följt budget.
Utöver redovisat resultat har föreningen, genom aktiva medlemmar,
kunnat tillgodogöra sig ideellt arbete beräknat till minst 3.500 timmar,
varav minst 500 timmar för bottenrenoveringen av Helmi.
Reparationsfondens värde, ökat med årets resultat, är nu uppe i
668.274 SEK

Årsbokslut för

Föreningen Helmis Vänner
802408-0304
Räkenskapsåret
2018-01-01 - 2018-12-31

Föreningen Helmis Vänner

2(5)

802408-0304

Resultaträkning
Belopp i kr

2018-01-012018-12-31

2017-01-012017-12-31

187 773
87 950
70 000
9 201
354 924

202 704
34 130
54 300
9 320
300 454

-58 147
-94 356
-4 668
-35 950
-7 980
-27 235
-17 000
-20 733
-266 069

-58 691
-64 773
-6 614
-36 469
-29 083
-25 552
-16 600
-1 994
-2 204
-241 980

Rörelsens resultat

88 855

58 474

Finansiella intäkter och kostnader
Resultat efter finansiella poster

304
89 159

607
59 081

Årets resultat

89 159

59 081

Rörelsens intäkter
Seglingar
Bidrag och gåvor
Medlemsavgifter
Försäljning övrigt
Summa rörelsens Intäkter
Rörelsens kostnader
Seglingsarrangemang
Direkta kostnader fartyget
Material o varor
Försäkringar
Marknadsföring
Förvaltningskostnader
Lokalhyra
Övriga kostnader
Avskrivningar
Summa rörelsens kostnader

Not

1

2
3
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2018-12-31

2017-12-31

Inventarier
Finansiella anläggningstillgångar

1 100

1 100

Summa anläggningstillgångar

1 100

1 100

17 200

15 028

17 415
7 923

11 384
11 664

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

3

Omsättningstillgångar
Varulager
Råvaror och förnödenheter
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Likvida medel
Likvida medel

631 704

544 540

Summa omsättningstillgångar

674 242

582 616

SUMMA TILLGÅNGAR

675 342

583 716

489 713
89 403
89 159

489 713
30 321
59 081

668 275

579 115

567
5 100
1 400

700
3 901

675 342

583 716

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Reparationsfond
Vinst föreg år
Årets resultat
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Summa Eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa Skulder och Eget Kapital

Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper

Årsbokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Värderingsprinciper m m

4(5)
Föreningen Helmis Vänner
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
802408-0304

Fordringar

Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med avskrivningar.
Avskrivning sker linjärt över tillgångens nyttjandeperiod.
Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstiden för under året
förvärvade och avyttrade tillgångar.
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar:

% per år
10
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Noter
Not 1 Bidrag och Gåvor
Medaljer
Kungliga Patriotiska Sällskapet
Sv. Sjömanshem i utländskla hamnar
Medlemsgåvor
Kommunbidrag
Uppvaktningsgåvor/Minnesgåvor
Summa

Not 2 Lokalhyra
Avser hyra förråd i Blidöhallen + Almvik

2018-01-012018-12-31
5 000

2017-01-012017-12-31
14 000

50 000
2 250
14 000
16 700
87 950

5 630
14 000
500
34 130

2018-01-012018-12-31
17000
17 000

2017-01-012017-12-31
16600
16 600

2018-12-31

2017-12-31

263 416
263 416

263 416
263 416

-263 416
-

-261 212
-2 204

-263 416

-263 416

-

-

Not 3 Inventarier
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början
-Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden
Redovisat värde vid årets slut

Not 4 Eget kapital
Vid årets början
Årets resultat
Vid årets slut
Styrelsen föreslår att årets resultat 89159
balanseras i ny räkning.

Reparationsfond
579 115
89 159
668 274

