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Budgetuppföljning 2020
Utfall

2020

456 000

6 000

620 400

0

140 000

1 222 400

-28100

-77500

-118300

-2000

-4000

0

0

-12500

-115300

-19500

0

-1300

-110000

-254000

0

-119000

0

-5500

-12000

-879000

343 400

Budget

2020

I N T Ä K T E R
MEDLEMSAVGIFTER 474 500

INTRÄDESAVGIFTER 0

SLIPAVGIFTER 577 500

ALLSVENSKAN ARANGEMANG 0

ÖVRIGA INTÄKTER 65 000

SUMMA 1 117 000

K O S T N A D E R
ADMINISTRATION -25000

FÖRBUNDSAVGIFTER MM -56500

FÖRSÄKRINGAR byggnader -30000

RÄNTA CHECKRÄKNING -2000

ARRENDEN -6000

ETT HUNDRA ÅR 0

ALLSVENSKAN ARANGEMANG 0

ALLSVENSKAN TÄVLING -50000

Vatten och elkostnad -116000

GRUPPERNAS BUDGET

KOMMUNIKATIONSGRUPPEN -34000

FESTGRUPPEN -20000

KÖLBÅTSGRUPPEN -10000

JOLLEGRUPPEN -22000

ASKHOLMSGRUPPEN -300000

MOTORBÅTSGRUPPEN -5000

SLIPGRUPPEN -290000

-1036500

ÖVERSKOTT 80 500

FARLEDSGRUPPEN 0

VÄGFÖRENINGEN -40000

KLUBBSTUGAN BÅTUDDEN -30000
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Utskriven: 2021-01-22 20:38:00

STRÄNGNÄS SEGELSÄLLSKAP 819500-1311

Vald period: Hela räkenskapsåret

Räkenskapsår: 2020-01-01 - 2020-12-31

Senaste ver.nr: A919

Resultatrapport

Perioden

Rörelsens intäkter och lagerförändring

Nettoomsättning
455 964,003021 Medlemsavgifter

6 000,003022 Inträdesavgifter
620 080,003023 Slipavgifter

3 000,003024 Sommaravgft
47 625,003031 Sparbössan Askholmen
1 229,003041 Eldebitering båthall

900,003050 Försäljn varor
2 150,003060 Medlemsnycklar

-67,003130 Egna fester/aktiviteter
12 770,743145 Seglarskola

S:a Nettoomsättning 1 149 651,74

Övriga rörelseintäkter
1 000,003911 Hyresintäkter

11 600,003912 Annonsintäkter
12 792,403988 Erhållna bidrag från förbund
1 887,003989 LOK-stöd

47 712,003990 Övr ersättningar och intäkter
S:a Övriga rörelseintäkter 74 991,40

S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring 1 224 643,14

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter / Handelsvaror
-184 089,054010 Inköp materiel och varor

-7 438,004060 Medlemsnycklar
-2 902,794130 Egna aktiviteter
-7 029,504140 Tävlingsverksamhet
-5 470,004150 Allsvenskan

-77 461,004610 Förbundsavgifter
S:a Råvaror och förnödenheter / Handelsvaror -284 390,34

940 252,80Bruttovinst
Övriga externa kostnader

-4 012,005010 Lokalhyra
-28 117,005060 Städning och renhållning

-845,005070 Reparation/underhåll av lokaler
-52 030,005170 Rep/underhåll av fastighet
-5 499,005180 Vägkostnader

-115 292,745310 El och vatten
-9 972,005390 Övriga bränslen

-67 388,005410 Förbrukningsinventarier
-1 021,005460 Förbrukningsmaterial

-83 067,005500 Reparation och underhåll
-555,005710 Frakt/transp/försäkr varudistr

-4 528,005720 Konsultkostnader
-29 150,005730 Bevakning
-3 606,005910 Annonsering

-37 333,005930 Reklamtrycksaker/direktreklam
-2 498,006110 Kontorsmateriel
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Utskriven: 2021-01-22 20:38:00

STRÄNGNÄS SEGELSÄLLSKAP 819500-1311

Vald period: Hela räkenskapsåret

Räkenskapsår: 2020-01-01 - 2020-12-31

Senaste ver.nr: A919

Resultatrapport

Perioden

-16 684,006250 Postbefordran
-118 248,006310 Företagsförsäkringar

-3 198,386570 Bankkostnader
-10 518,006970 Tidningar/tidskrifter/facklitt

S:a Övriga externa kostnader -593 562,12

Personalkostnader
-1 000,007610 Utbildning

S:a Personalkostnader -1 000,00

S:a Rörelsens kostnader -878 952,46

345 690,68Rörelseresultat
Finansiella poster

Räntekostnader och liknande resultatposter
-2 000,008400 Räntekostnader

S:a Räntekostnader och liknande resultatposter -2 000,00

S:a Finansiella poster -2 000,00

343 690,68Resultat efter finansiella poster
343 690,68Resultat före skatt

Beräknat resultat: 343 690,68
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Utskriven: 2021-01-22 20:39:05

STRÄNGNÄS SEGELSÄLLSKAP 819500-1311

Vald period: Hela räkenskapsåret

Räkenskapsår: 2020-01-01 - 2020-12-31

Senaste ver.nr: A919

Balansrapport

Ingående balans Perioden Utgående saldoIngående saldo

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

95 000,00 95 000,00 0,00 95 000,001110 Byggnader

114 000,00 114 000,00 -1 000,00 113 000,001111 Klubbstugan Båtudden

103 600,00 103 600,00 0,00 103 600,001131 Mark Askholmen

S:a Materiella anläggningstillgångar 312 600,00 312 600,00 -1 000,00 311 600,00

S:a Anläggningstillgångar 311 600,00-1 000,00312 600,00312 600,00

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

11 150,00 11 150,00 0,00 11 150,001400 Lager

S:a Varulager m.m. 11 150,00 11 150,00 0,00 11 150,00

Kassa och bank

41 817,74 41 817,74 -4 659,32 37 158,421930 Checkräkningskonto

300 764,85 300 764,85 -50 000,00 250 764,851940 Bank

0,00 0,00 400 000,00 400 000,001941 Fasträntekonto

S:a Kassa och bank 342 582,59 342 582,59 345 340,68 687 923,27

S:a Omsättningstillgångar 699 073,27345 340,68353 732,59353 732,59

S:a TILLGÅNGAR 1 010 673,27344 340,68666 332,59666 332,59

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Balanserad vinst eller förlust

-666 332,59 -666 332,59 0,00 -666 332,592091 Balanserad vinst/förlust

S:a Balanserad vinst eller förlust -666 332,59 -666 332,59 0,00 -666 332,59

S:a Eget kapital -666 332,590,00-666 332,59-666 332,59

Obeskattade reserver och avsättningar

Avsättningar

0,00 0,00 -650,00 -650,002291 Disp medel Nycklar

S:a Avsättningar 0,00 0,00 -650,00 -650,00
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Utskriven: 2021-01-22 20:39:05

STRÄNGNÄS SEGELSÄLLSKAP 819500-1311

Vald period: Hela räkenskapsåret

Räkenskapsår: 2020-01-01 - 2020-12-31

Senaste ver.nr: A919

Balansrapport

Ingående balans Perioden Utgående saldoIngående saldo

S:a Obeskattade reserver och avsättningar -650,00-650,000,000,00

S:a EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER

-666 982,59-650,00-666 332,59-666 332,59

Beräknat resultat: 0,00 0,00 343 690,68 343 690,68





Strängnäs 2020-12-29 

 

Motion till Strängnässegelsällskaps årsmöte 2021 

 

Enligt paragraf 7.3 Förslag till dagordningspunkt/motioner vill jag härmed lägga en motion/särskilt 

ärende att tas upp på årsmötet 2021. 

 

Bakgrund 

Vi har som klubb idag två olika faktureringstillfällen. Beloppen blir större och större i och med att 

kostnaderna i samhället ökar. Genom åren har vi inte sett till att medlemsavgiften följer 

kostnadsökningstakt i samhället. Detta har bland annat medfört att vi förbrukar de resurser som våra 

föregångare i klubben byggt upp. Snittintäkten idag per medlem ligger på ca: 2325 kr per år och 194 

kr per månad utslaget på alla medlemmar eller på senior medlemmar ca:4570 kr per år eller 381 kr 

per månad. Det finns medlemmar idag som tycker avgiften är för hög och medlemmar som tycker vi 

ska höja avgiften.  

Resonemang 

Jag och flera med mig anser att vi enklare skulle kunna följa kostnadsökningstakten i samhället och 

samtidigt behålla medlemmar i klubben genom att införa autogiro/överföring per månad i stället för 

två ggr om året. Det skulle då inte bli så ”jobbigt” att höja medlemsavgiften i enlighet med 

kostnadsökningstakten då vi i så fall skulle diskutera på månadsbasis i stället för på årsbasis. Detta 

skulle också följa samhällsutvecklingen, det vill säga att de flesta idag erbjuder månadsinbetalning. 

Till exempel Leasing av bil, Låneamortering eller elräkning. 

Exempel: Om vi föreslår en höjning av medlemsavgiften per år på 500 kr så kan många tycka det är 

jobbigt att betala denna höjning på en månad samma gäller om skulle höja slipavgiften med 500 kr. 

Skulle vi istället föreslå en höjning på 42 kronor i månaden så skulle fler kunna acceptera detta. 

För att ytterligare ta ett exempel. Den hamnrenovering vi nu planerar att genomföra för gissningsvis 

runt 3 MSEK kostar i snitt ca: 340 kr per medlem (alla medlemmar) och år eller 28 kronor i månaden i 

20 år. Eller om vi bara tar seniormedlemmar ca: 668 kr per år och 56 kr per månad. 

Det finns säkert argument emot att göra detta men ett av dem kan omöjligen vara att medlemmar 

inte betalar och det i så fall skulle betyda merarbete. Medlemmar som inte betalar är ett eget 

problem som behöver lösas för sig. Kronofogden eller uteslutning ur klubben är två bra alternativ till 

de som inte betalar. 

Motion 

Jag föreslår att Strängnässegelsällskap inför möjlighet att månadsinbetala medlemsavgiften och 

slipavgiften med autogiro eller banköverföring. 

Hälsningar 

 

Christer Killgren 



 
 



Strängnäs 2020-12-29 

 

Motion till Strängnässegelsällskaps årsmöte 2021 

 

Enligt paragraf 7.3 Förslag till dagordningspunkt/motioner vill jag härmed lägga en motion/ särskilt 

ärende att tas upp på årsmötet 2021. 

 

Bakgrund 

Jag har varit medlem i åtta år och har under dessa år deltagit i diskussioner om huruvida vi skall vara 

momspliktiga eller inte. De finns de som hävdar att vi kan ta hamnavgift om vi är momspliktiga och 

de som hävdar att vi kan göra avdrag på våra inköp. 

Resonemang 

Om det är så att vi skulle kunna ta en hamnavgift så skulle vi om den var på 100 kr få in ca 180 000kr 

årligen till klubben på de 1800 övernattningar vi har (enlig hörsägen). Det vore på sin plats eftersom 

medlemmarna idag bjuder på användandet av våra anläggningstillgångar vilket ingen annan klubb i 

Mälaren gör så vitt jag vet. 

Om det är så att vi kan lyfta moms på våra inköp skulle det spara klubben 164 000 kr eller 320 kronor 

per medlem och år. Om vi dessutom tar med hamnrenoveringen och antar att den kostar 3 000 000 

kr så är besparingen 600 000 kr eller 1175 kr per medlem. 

Motion 

Jag anser att Styrelsen skall at reda på fakta i ovanstående frågor samt redovisa för och nackdelar 

med det ena eller det andra. Denna motion syftar alltså inte till att årsmötet skall ta ställning till 

ovanstående frågor utan ”bara” att styrelsen redovisar fakta så att vi på ett faktabaserat sätt kan föra 

dialogen vidare hos klubbens medlemmar för att vid senare tillfälle kanske fatta ett faktabaserat 

beslut. 

 

Hälsningar 

 

Christer Killgren 
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