Föreningen Helmis Vänner

Kallelse till höststämma för Föreningen Helmis vänner
Tid: lördagen den 9 november kl 11.15
Plats: Almvis föreningslokal
Dagordning:
1.Fastställande av röstlängd för stämman
2.Frågan om stämman utlysts stadgeenligt
3.Fastställande av dagordning
4.Val av ordförande och sekreterare för stämman
5.Val av två justerare, som jämte stämmo-ordföranden ska justera protokollet, samt vara rösträknare
6. Fastställande av verksamhetsplan för 2020
7.Anmälan av budget och fastställande av medlemsavgifter för 2020
8.Behandling av motioner och förslag från styrelsen
9.Val av ordförande i styrelsen för ett år.
10.Val av ledamöter i styrelsen.
11.Val av två revisorer och en revisorssuppleant för ett år.
12.Övriga frågor
13.Stämman avslutas

Verksamhetsplan för år 2020
Inför seglingssäsongen 2020
Under året som gått har antalet seglingar minskat jämfört med seglingssäsongen 2018 och
den största minskningen gäller charterseglingarna. Vår ambition är att hålla antalet öppna
seglingar på 2019 års nivå. Under den gångna säsongen har intervjuer gjorts med ett antal
passagerare och deras åsikter har sammanställts och ligger bl.a.till grund för de fem prioriterade områden som vi kommer att arbeta med inför kommande säsong.
Dessa områden är:
1. Att utveckla vår marknadsföring för att bättre nå ut till gamla och nya passagerare.
Här finns många möjligheter till nya samarbetspartners och informationskanaler.
2. Att bättre möta passagerarnas behov av information.
Detta gäller från bokningsbekräftelse till strax inför resan och under resan. Det kan gälla
check-listor, säkerhetsinformation, information om resvägar osv.
3. Att säkerställa att vi har tillräckligt antal skeppare och besättningsmän och att all besättning ombord kontinuerligt ökar sin kompetens.
Besättningen är vår viktigaste resurs. Utan tillräckligt antal skeppare och besättningsmän kan vi inte hålla vårt önskade seglings-schema. För att tillgodose detta behöver vi
även arbeta för att få in nya medarbetare och ge dem adekvat kompetens.
4. Att hitta nya intressanta resmål.
Våra passagerare har vid intervjuer varit nöjda med våra nuvarande resmål men några
nyheter är spännande att erbjuda. Som tidigare lägger vi stor vikt vid det mervärde som
våra guider ger och vi avser att ha höga kompetenskrav även för dessa.

5. Att utvärdera om ytterligare åtgärder behövs för att öka säkerheten ombord.
Säkerheten och samarbetet ombord är högt prioriterade områden och därför är förtrogenhets-seglingarna innan säsongens börjar obligatoriska. Dock kommer vi att utvärdera
om ytterligare åtgärder bör vidtas för att öka säkerheten ombord för passagerare och
besättning.
inom dessa prioriterade områden kommer olika arbetsgrupper att bildas och i flera av områdena bör detta arbete vara färdigt innan seglingsprogrammet sammanställs i februari.

Fartygsunderhåll
Helmi ligger upptagen vid Bromskär under vinterhalvåret och innan våren är det förutom
skrapning och komplettering av drevning mycket som ska åtgärdas. Bl.a. behöver delar av
sudband på både styrbord och babords sidor åtgärdas. Det finns även däcks-bräder som behöver bytas. Insidan av taket i kajutan är också i behov av åtgärder. Alla åtgärder är ännu
inte kartlagda men det kommer att gå åt ett avsevärt antal timmar under vårvintern. Som
tidigare brukar vi förlita oss på frivilliga krafter.

Ekonomi 2020
Som alltid förväntar vi oss ett positivt resultat. Vi kommer att försöka hitta bidragsgivare
inför kommande stora översyn av Helmis underhåll. Vi avser även att söka bidrag för speciella aktiviteter som t.ex. seglingar med funktionshindrade.
Vi höjde priset för charterseglingar förra året, och avser inte att ändra detta. Vi behöver
se över priserna för de öppna seglingar då vi inte alltid har kostnadstäckning för dessa. Vi
behöver också ha ökade intäkter i form av medlemsavgifter och hoppas att arbetet med
marknadsföring ska ge detta som en spin off effekt.

Vi hoppas att kommande seglingssäsong blir lika givande för våra kunder och föreningsmedlemmar som tidigare år.

Styrelsen i Föreningen Helmis vänner.

Föreningen Helmis Vänner
Resultatbudget
Räkenskapsår: 2020-01-01- 12-31
Benämning

Budgeterat 2020
Budget tot

Anteckningar budget

INTÄKTER
Seglingar
Seglingsarrangemang
Försäljning medalj
Medlemsavgifter
Bidrag/gåvor
Försäljning övrigt
Totala intäkter

140000
47000
5000
55000
16000
10000
273000

18 öppna 3 charter
Catering, guidning m.m.

KOSTNADER
Direkta kostnader seglingar
Reparation och underhåll
Lokalhyra
Mässor och Konferenser
Övrig reklam
Kontorsmaterial
Trycksaker
Porto
Företagsförsäkringar
Avskrivningar maskiner/inv
Övrigt
Totala kostnader

65000
50000
24000
20000
10000
2000
5000
5600
43000
0
4500
229100

Catering, guidning, bränsle, kajplats
Underhåll fråga till Håkan
24000 inkl. hyreshöjning

Resultat

43900

90% bel. 80% bel.
173000 159000

299 medlemmar
Tröjor, kort, muggar

60300

55600

34600

25300

Passagerarfolder + häfte + folder
Utskick stämmor

Föreningsavg, kostn.ersättn. mm

Valberedningens förslag inför Föreningen Helmis
Vänners ordinarie höststämma 9 november 2019

Styrelse:
Christer Pettersson, ordförande

väljs på 1 år

Per Ringhagen ordinarie ledamot

har 1 år kvar

Olle Norrby ordinarie ledamot

har 1 år kvar

Karin Ekenbäck ordinarie ledamot

har 1 år kvar

Omval

Gertrud Andersson ordinarie ledamot

väljs på två år omval

Rose Kaulbach

väljs på två år omval

Håkan Lellky

”
”

”
”

väljs på två år omval

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Revisorer:
Håkan Andreasson ordinarie

väljs på ett år

Lennart Fridh

”

väljs på ett år

suppleant

väljs på ett år

Eva Nilsson

Blidö den 2019-10-16
Valberedning
Agneta Hedberg

Inga-Lill Wikberg-Norman

