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Styrelsen för Margretelunds Båtsällskap, med säte i Bromma, får härmed avge 
Verksamhets- och förvaltningsberättelse för räkenskapsåret 2018. 
 

Verksamhetsberättelse 

MBS är en ideell förening som värnar om gemenskap i samband med bl. a 
vårrustning med familj och båtgrannar, gemensam renovering i hallen under 
vintern, t ex veteranträbåtar. Vi anordnar gemensamma städdagar och aktiviteter 
vid bryggan sommartid. Vi har även genomfört utbildning i båtfrågor, t.ex. Bas-K 
utbildning, och vi deltar aktivt SMBF/SBU-medlemsarrangemang (bl.a. Stora 
Båtklubbsdagen och båtklubbarnas dag)

Styrelsen har haft 8 stycken protokollförda styrelsemöten. Vid det konstituerande 
styrelsemötet beslutades om följande arbetsfördelning inom styrelsen: Bror 
Welander ordförande, Hanz Häger vice ordförande, Martin Forsman kassör, Bo 
Bethge sekreterare, Kent Kjellvreten hamnchef och vice varvschef, Johan 
Stjärnebo varvschef och vice hamnchef. Som suppleanter valdes Sten Sjöberg och
Marcus Magnét. Till revisorer valdes Mats Hugosson och Anders Rosenkvist. 

Bror Welander har varit ordinarie ledamot i UVF:s styrelse, och Hanz Häger 
suppleant. Roger Bergholm har varit ledamot till UVF:s årsmöte, och Bo Bethge 
suppleant. Anders Rosenkvist har varit webbansvarig.

MBS arrenderar mark och bryggor av Stockholms Stad, Idrottsförvaltningen. Detta 
arrende förlängs än så länge ett år i taget, men ambitionen är att nå ett femtonårigt 
avtal. Idrottsförvaltningen har ett stort antal båtklubbar att skriva nya avtal med, och 
denna process har tagit längre tid än de har räknat med.

Den 10 juni hölls en städdag för bryggsektionen. Uppslutningen var god och vi 
monterade bland annat ny säkerhetsutrustning som räddningsstege, livbojar och 
räddningshake. Två nya bord med bänkar ställdes på bryggan och de gamla 
slängdes. Vi rensade upp kring och i bodarna och en hel del skrot togs bort.
Bodarna behöver dock en hel del ytterligare renovering och uppfräschning och här 
tar styrelsen gärna emot både hjälp och förslag på vad ni medlemmar vill använda 
bodarna till.

Under våren bedrevs arbete med att ta fram rutiner och arbetssätt så att föreningen 
lever upp till kraven inom GDPR.

Vi har monterat ett nytt elskåp på MBS område. Detta som en del i att vi numera har 
en egen elmätare till oss så att UVF kan fakturera oss efter vår förbrukning.
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MBS har skickat in en ansökan för LOVA-bidrag för att kunna erbjuda 
subventionerad båtbottensanering under 2019. Inget besked om tilldelning finns i 
skrivande stund.

En del av MBS verksamhet drivs inom UVF tillsammans med våra fyra syskon-
klubbar. 2018 har varit ett år med bra samarbete och bra diskussioner inom UVF:s 
styrelse. 

Momsfrågan har diskuterats intensivt under 2018 och vi vet nu att föreningen 
kommer att påföras moms för arrendet från Idrottsförvaltningen. Detta gör att vi 
också måste lägga till moms på avgifterna för bryggplatserna för 2019 och framåt.

Inför hösten 2018 tog UVF över ansvaret för både fakturering och planering av 
torrsättning på varvet. Det är viktigt att förändringar som ny båt, såld båt eller annat 
som påverkar vinterplatsen på varvet anmäls till UVF via deras hemsida.

UVF har anordnat städdagar på våren och hösten där MBS medlemmar har slutit 
upp och fått en hel del gjort på varvet. Mer och mer skrot och skräp är nu borta från 
varvsplanen och det är allas vårt ansvar att se till att det förblir så.
UVF har också ställt upp miljöbodar för miljöfarligt avfall. Både MBS och UVF har 
tydliga och strikta miljökrav på oss och dessa miljöbodar gör det enklare för våra 
medlemmar att ta hand om sitt avfall på rätt sätt. Vi behöver medlemmarnas hjälp 
här med att lägga rätt avfall i rätt behållare. Görs inte det så får vi väldigt höga 
kostnader för tömningen och underhållet av miljöbodarna.

Margretelunds Båtsällskap  802465-4025  Sida 3 av 8



Förvaltningsberättelse
 
  
Flerårsöversikt   

Allmänna förutsättningar 2018 2017 2016
201

5
Antal medlemmar 191 209 242 238
   
Resultat (tkr)   
Verksamhetens intäkter 163 856 838 800

Verksamhetens kostnader -164 -907 -798
-

816
Verksamhetens resultat -1 -51 40 -16
Resultat från finansiella 
investeringar 1 2 4 6
Årets resultat 0 -49 44 -10
   
Ekonomisk ställning   
Eget kapital (tkr) 326 326 375 331

   

Definitioner
Eget kapital - Företagets nettotillgångar, dvs skillnaden mellan tillgångar och skulder.

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och 
balansräkning med tilläggsupplysningar.

   

Resultaträkning  

N
ot

2018-01-01-
2018-12-31 

 2017-01-01- 
2017-12-31

Verksamhetens intäkter  
Medlemsavgifter  74 550 42 600
Nettoomsättning övrigt 1 88 799 814 113
Övriga verksamhetsintäkter  0 0
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Summa verksamhetens intäkter  163 349 856 713
  
Verksamhetens kostnader  
Kostnader för varor, material och vissa köpta 
tjänster  -75 869 -806 736
Övriga externa kostnader 2 -88 774 -100 998
Avskrivningar och nedskrivningar  0 0
Summa verksamhetens kostnader  164 643 -907 734
  

Verksamhetsresultat  -1294 -51 022
  

Resultat från finansiella poster  
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  1 294 1 819
  

  
Årets resultat  0 -49 203

Balansräkning

TILLGÅNGAR   
  Not 2018-12-31  2017-12-31

Anläggningstillgångar   
   
Materiella anläggningstillgångar   
Inventarier, verktyg och installationer 0 0
   
Omsättningstillgångar   
   
Kortfristiga fordringar   
Lager 3 24 250 40 250
Kundfordringar  2 250 27 432
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  42 261 742
  26 542 329 424
   
Kassa och bank  426 394 516 138
Summa omsättningstillgångar  452 936 845 562
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SUMMA TILLGÅNGAR  452 936 845 562
   
EGET KAPITAL OCH SKULDER   
   
Eget kapital  
Ändamålsbestämda medel  326 200 326 200
   
Kortfristiga skulder   
Leverantörsskulder   351 53
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  126 385 519 309
Summa kortfristiga skulder  126 736 519 362

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 452 936 845 562

Tilläggsupplysningar
 

Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar
 
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd.
 
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Not 1. Nettoomsättning, övrigt
 2018 2017
    

Verksamhetens nettoomsättning fördelar sig enligt 
följande:   

 

Sommarbrygga
65

632
 

49 600

Vinter plan 2 618
 

357 441

Vinter hall
-2

095
 

91 195
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Torrsättning 750
 

120 000

Sjösättning 950
 

126 000

Flyttningar 0 6 300

Masthylla -179 6 377

Övriga avgifter 21 123 57 200

Summa 88 799
 

814 113 

 

Not 2. Övriga externa kostnader
Extra kostnader för extern redovisning och hantering av medlemsuppgifter/fakturering.

Not 3. Lager, nycklar
Nyckellager om 97 stycken nycklar. Nycklar kommer även att säljas vidare till UVF och 
systerklubbarna, uppskattningsvis ca 20 stycken per år.

    

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.

Ulvsunda, Bromma  2019-    - 

Bror Welander                Hanz Häger   Bo Bethge  

Kent Kjellvreten                             Johan Stjärnebo            Martin Forsman        
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Revisorspåteckning
 
 
Vår revisionsberättelse har lämnats 

 
Anders Rosenkvist Mats Hugosson
Revisor Revisor
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