Föreningen Helmis Vänner

Vårstämma 2021
Då pandemi-restriktionerna inte tillåter möte med mer än åtta personer för närvarande, så kan vi inte hålla vårstämma före mars månads
utgång. Vi sänder ut de dokument, som du behöver för information om
föreningens verksamhet och ekonomi samt dagordning för det möte,
som vi kommer att kalla till när omständigheterna så medger.
Dagordning:
1.Fastställande av röstlängd för stämman
2.Frågan om stämman utlysts stadgeenligt
3.Fastställande av dagordning
4.Val av ordförande samt sekreterare för stämman
5.Val av två justerare, som jämte stämmo-ordföranden ska justera mötesprotokollet samt vara rösträknare.
6. Föredragning arv styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret.
7. Föredragning av revisorernas berättelse
8. Fastställande av balans- och resultaträkning för föregående räkenskapsår
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10.Val av valberedning varav en sammankallande
11. Behandling av motioner och förslag från styrelsen
12.Övriga frågor
13.Stämman avslutas

Verksamhetsberättelse för
Föreningen Helmis Vänner
år 2020
Föreningen
Föreningen Helmis Vänner (802408-0304) bildades år 1999. Styrelsen har under
året 2020 fram Dll höststämman beståE av:
Christer PeEersson (Ordförande, marknadsföring, externa kontakter, och sociala
medier),
Per Ringhagen (säkerhets- och utbildningsansvarig),
Karin Ekenbäck (sekreterare, bokning och kundkontakter),
Håkan Lellky ( underhållsansvarig),
Gertrud Andersson (bokning och kundkontakter),
Olle Norrby (marknadsföring, externa kontakter, sociala medier, bokning och
kundkontakter),
Rolf Blomberg (medlemsregistret)
Adjungerade Dll styrelsen har varit Rose Kaulbach (kassör), Bengt Eller (besäEningsplanering), Anna Richert (besäEningsplanering), Leif Josephsson (juridiska
frågor) samt Anders Broberg (web och fakturering)
Vid höstmötet avgick Christer PeEersson och Per Ringhagen som ordinarie ledamöter och Bo Gustafsson och Elmar Jehle invaldes.
Ordinarie vårstämma uppsköts pga pandemin och hölls i anslutning Dll höststämman den 24 oktober 2020. Under året har sex ordinarie styrelsemöten hållits samt eE antal arbetsmöten. Antalet medlemmar har nu sjunkit ﬂera år i rad
och vid årets slut hade vi 298 medlemmar/medlemskap..

Helmi
Helmi togs upp hösten 2019. Vintern och vårens stora underhållsarbetet av båten blev klart i Dd Dll sjösäEningen den 20 maj. Denna procedur avlöpte utan
incidenter och vi hade som vanligt stor och god hjälp av bl.a. Jidde. Under hösten och våren har däcksbrädor byEs, kajutataket har reparerats, sudband har
Dllverkats och byEs ut. Så har förstås hela båten skrapats, lackats resp målats.
Allt arbete har skeE ideellt och under ledning av Håkan Lellky och totalt under
vinterhalvåret 2019-2020 lades det ned 728 Dmmar dvs 91 arbetsdagar av
ideellt arbete.

Seglingsverksamheten 2020
EE nyE seglingsprogram med en del nya desDnaDoner sammanställdes i februari. Bokningsläget såg ut aE bli goE med många inbokningar så fort programmet
annonserades. Sedan kom corona-pandemin och vi hoppades in i det längsta aE
vi skulle kunna genomföra programmet men myndigheternas restrikDoner låg
kvar hela året och vi måste meddela alla våra medlemmar aE säsongen inställdes.
Under hänsynstagande Dll restrikDonerna kunde vi dock genomföra två gravsäEnings seglingar.

Ekonomi
Det blev eE tua år ekonomiskt seE. Seglingsintäkterna (frånseE de två gravsäEningarna) uteblev. Det är allDd kostsamt med upptag och sjösäEning. Styrelsen ﬁck ned kostnaderna för försäkringen genom aE omvärdera försäkringsvärdet, och även reducering av avgicer med anledning av aE vi inte seglar i

yrkesmässig traﬁk denna säsong. Andra fasta kostnader som t.ex. kajplats, förrådsutrymmen mm. kunde ej påverkas.
Bekymmersamt har också varit aE medlemsintäkterna sjunkit under året. DeEa
är en trend som vi ska försöka vända under kommande säsonger.
Vi har fåE generösa gåvor av några medlemmar och i samband med två kära
medlemmars bortgång så har vi fåE minnesgåvor. Totalt har vi moEagit c:a
44 000 kr och vi är mycket tacksamma över dessa gåvor.
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Årsbokslut för

Föreningen Helmis Vänner
802408-0304
Räkenskapsåret
2020-01-01 - 2020-12-31

Föreningen Helmis Vänner
802408-0304

Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Föreningen Helmis Vänner, 802408-0304 får härmed avge årsbokslut för 2020,
föreningens räkenskapsår.

1(5)

2(5)

Föreningen Helmis Vänner
802408-0304

Resultaträkning
Belopp i kr

2020-01-012020-12-31

2019-01-012019-12-31

3 491
43 960
41 450
161
89 062

161 585
101 200
56 600
14 423
333 808

-69 721
-23 367
-9 851
-14 576
-25 100
-3 881
-146 496

-58 296
-105 732
-12 714
-39 377
-23 683
-19 595
-26 200
-449
-286 046

Rörelsens resultat

-57 434

47 762

Finansiella intäkter och kostnader
Resultat efter finansiella poster

305
-57 129

305
48 067

Årets resultat

-57 129

48 067

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
Summa rörelsens kostnader

Not

1

2
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2020-12-31

2019-12-31

Inventarier
Finansiella anläggningstillgångar

1 100

1 100

Summa anläggningstillgångar

1 100

1 100

20 230

20 230

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

3

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

18 556
3 583

568
21 854
55 126

624 644

623 927

Summa omsättningstillgångar

667 013

721 705

SUMMA TILLGÅNGAR

668 113

722 805

668 275
48 067
-57 129

579 116
89 159
48 067

659 213

716 342

4 500
4 100
300

2 263
3 800
400

668 113

722 805

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

4

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
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
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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
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