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Protokoll frfln Virmiite den 25 mars 2010

Miitets iippnande
Bo{e Svensson hiilsade alla ntirvarande, 37 st, viilkomna och ftrklarade mdtet 6ppnat.

Val av ordfiirande fiir miitet
Till ordftl'rande ftir mdtet valdes Bdrje Svensson

Val av sekreterare fiir miitet
Till sekreterare lor motet valdes Per-Olof Rudeniis

Miitets utlysande
Vflrmotet ansflgs vederbdrligen utlyst via utskick.

Faststiillande av dagordning
Fdrslaget till dagordning faststiilldes sedan punkt 12.2 utgick pi grund av sjukdom.

Val av justeringsmiin tillika riistriiknare fiir miitet
Bjdrn Bj6rkman och Tage Aberg utsigs till justeringsmiin och rdstriiknare.

Utdelning av fiirtj iinsttecken

Korta rapporter frfrn sektionerna / Presentation av Verksamhetsberiittelse ftir 2009
Verksamhetsberiiffelsen fanns tillganglig ft)re, under och efter mdtet. Tillftille till frf,gor
liimnades. Tyviirr var Egil Cederborg forhindrad att delta.

De olika sektionernas verksamheter 2r 2009 redovisades kortfattat av Claes Rehnvall
(Fastighet), Bjdrn Bjdrkman (Snedsktir), Daniel Johansson (Varv), P-O Rudentis
(Kappsegling) och Pelle Klinga (Juniorseklionen).

Resultat- och balansriikning ftir verksamhetsfiret2009 samt ftirslag till
bokslutsdisposition
o Resultat- och balansriikningen samt ftirslag till bokslutsdisposition redovisades av

kassdren Stefan Nystrdm.
o Virmdtet godkiinde "Resultat- och balansriikning for verksamhetsiret 2009 samt

forslaget til I bokslutsdisposition".
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Medlem Fdrtjiinsttecken Niirv. Notering

Lars Djiirv
Carin Sahlholm
Sten Sahlholm

Silvermiirke Ja

Ja

Medlem
Medlem
Medlem

25 2rr
25 tr
25 ir

Eva & Sven Thdrneren Standert Snedsktirs fu nkti on iirer

Daniel Johansson
Stefan Nystrdm
Hanna Klinga

Guldmtirke Ia
Ja
Ja

Styrelsemedlem > l0 ir
Styrelsemedlem > 10 6r
Goda kappseglingsresultat
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Revisionsberiittelse fiir 2009
Revisorernas revisionsberiittelse tillstyrkte att styrelsen och ordforanden beviljades
ansvarsfrihet. Revisionsberiittelsen, som presenterades av Bengt Anzdn, bifogas protokollet.

Ansvarsfrihet fiir 2009 frrs styrelse
Mdtet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

Ovriga frflgor

Arbetsplikt
Claes Rehnvall presenterade styrelsens lorslag till arbetsplikt. Motet godktinde forslaget, som
bifogas protokollet.

Samarbete med skridskofl karna
Punkten utgick p.g.a. au Ake Jonsson, som tiinkt presentera samarbetet, var sjuk.

Framtidens Lindd
Claes Rehnvall gick igenom vad som hiint och vad som kommer att ske inom kort. N6gra
"stolpar"

o Klubbarna (BSS, BKK och NSK) har tidigare liimnat en kravspecifikation.
o Kommunen har nu skrivit ett program.
o Programmet diskuterades med allmtinheten den 23 mars.
o Klubbarna skall mdta kommunen den 29 mars och sedan l2imna sina synpunkler

senast 15 april.
o Niir kommunen ffitt in synpunkterna kommer de aff ta fram en detaljplan.

Nigra synpunkter som erhdlls fr6n medlemmarna efter presentationen:
. Tilldelad ya iir lor liten i jiimforelse med kravspecifikationen.
o Utrymmet n2irmast stranden mflste vara bredare.
o Kostnaderna ffir inte bli h6gre tin idag.
o Kommunikationerna med Lindd iir bra men kan bli mycket sZimre om vi tvingas

Itimna Lindo.
o Mycket skugga om hdga hus.
o Man bor se Over helheten. Vad vill kommunen?

Miitets avslutande
Mdtesordforanden tackade de nZirvarande for visat intresse och lorklarade Virmdtet for
avslutat.

Bilagor:
o Verksamhetsber[ttelse for 2009
o Sammanstiillning av resultat for ir 2009
o Revisionsberittelse
o Arbetsplikt
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Verksamhetsberdttelse for ir 2009

B rivikens Segelsiillskap
Administrat ionen

2010-03-04

F6ljande verksamhetsbertittelse, for det 107:e verksamhets&ret. lt imnas hiirmed av styrelsen 1'or Brivikens
Segelsti l lskap:

Styrelsen har under det g6ngna 6ret bestfitt av:

o Ordf6rande Borje Svensson
o Sekreterare P-O Rudentis
o Kassor Stefan Nystrdm
. Ordf.  Juniorsekt ionen Pel le Kl inga
. Ordf. Snedskiirssektionen Egil Cederborg
o Ordf. Fastighetssektionen Claes Rehnvall
r Ordf. Varvsektionen Daniel Johansson
. Ordf. Kappseglingssektionen Vakant (Olof l jernberg har fungerat som kontaktperson for

kappseglingsfrflgor)

Verksamheten har under firet bedrivits inom fern sektioner:

o Administrat ion
o Juniorsektion
o Fastighetssektion
o Snedskiirssektion
o Varvsektion

Varje sektion har en informell styrelse rned egen budget och en verksamhetsplan som faststi i l ls vid sti l lskapets
hostrnote.

Huvudstyrelsen, som bestir av ordforande, sekreterare, kassdr och ordforande for respektive sektion har under firet
haft 8 ordinarie styrelsemoten, ett extra m6te samt ett allmtint Virmote och Hostmote. Verkstti l lande utskottet, VU,
har haft tvfl arbetsmdten.

Sli l lskapets organisation fungerar vii l  och ekonomin i ir god. Fonderade medel har dock reducerats pfl grund av de
investeringar som gjorts under de senaste 6ren inorn juniorverksamheten och for Snedskiir. Avgifterna ti l l
medlemsforbunden och kostnaderna flor forsiikringar har 6kat vilket foranledde styrelsen att foresli en h6jning av
medlemsavgiften infor 2010 for att vir ekonomi skall vara i balans. Hdstmotet antog styrelsens forsla.g.

Det administrativa systemet, BAS, som ti l lhandah6lles av Svenska B6tunionen (SBU). som vi inforde foregiende
verksamhetsflr har ytterligare uppdaterats och iir ett bra hjrilprnedel for vflr administration. Den stora fordelen ar att
systemet i ir webbaserat och har nodvtindiga stikerhetskopieringsfunktioner och det eliminerar ocksfi de risker som rir
forknippat med att ha ett eget hemmabaserat system.

Klubbtidningen "Glimten". som utges vir och h6st. har av kostnadsskti l skickats med E-post t i l l  huvuddelen av v6ra
medlemmar. De medlemmar som saknar E-postadress har ff itt klubbtidningen sor"n papperstidning rned posten.
Glimten har ocks6 lagts ut pA vir hemsida under adress www.bss.st.

Vi har genomfoft tre vti lbesdkta klubbaftnar, tvA pA viren och en p6 hosten. som varit oppna 1'or deltagare fr6n de
andra bfitklubbarna i Norrkdping. Vi har deltagit i ett antal samverkansm6ten med NSK. Kanotklubben och
Norrkdpings kommun angiende Lindo sm6bfltshamns framtid.

V&r medlem Lars Oreman som har varit ansti i l ld som kanslist/fastighetsskdtare sedan mars 2005 slutade sin
anstti l lning 2009-02-01 i samband med pensionering. De administrativa uppgifterna som 169 pi kanslistdtinsten har
dtirefter delats upp pa styrelsens ledamoter.

Styrelsen har foljt upp och informerat sig om det utredningsforslag som Transportstyrelsen har lagt for frit idsb6tars
toaletttomning samt de utredningsforslag som ltimnats ti l l  regeringen om nya skatte- och nronrsregler for idiella
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foreningar. Styrelsen kommer fortsattningsvis att hfi l la sig underri ittad om de konsekvenser som det kan medfora fdr

sii l  lskapets vidkommande.

Slutl igen vil l jag tacka funktioniirer och medlernnrar fdr allt arbete som Ni lagt ner f6r att gdra Brfivikens

Segels?il lskap ti l l  den fina klubb den iir '

cBorje Svensson
Ordforande

Brivikens SegelsiillskaP
Juniorsektionen 2009

Styrelse

Styrelsen har haft foljande medlemrnar:

Ordl.orande Pelle Klinga

Kassdr Ceci l ia Wit tek-Nui ja
Peter Cademan
Hans Akerval l
Ann Strand

Suppleant Mikael Strand

Totalt 4 styrelsem6ten har genomfbrts.

Triining

Under siisongen har foljande aktiviteter genomf6rts i. iuniorsektionens regi:

. Seglarskola flor nyborjare
o FortsiittningstrZining
o Elittr i ining Optimist och E-.iolle
o I I st Torsdagsseglingar. 5 pfi vAren och 6 pA hosten'

. Efterskolan segling
o Skolklasseglingar och f6rti ldraseglingar med C--55

o Ostcup tri ining och tavling22-2318
o KlubbmelsterskaP den l0/  l0 '

Totalt har vi haft ca 40 aktiva seglare, (ca25 optimistjollar, l0 E-jollar samt ett par Laser och tvfi 29-er).

Trl iningsverksamheten f6r fortslittnings- och elitseglare forlades pfl kvli l lstid i maj och fianr t i l l  skolavslutrringen

samt under augusti och september. Torsdagstavlingen pfigick under samrna tid. Under 2009 har vi samarbetat men

NSK och NSS, och ti l lsammans haft tri inare engagerade for Optimister respektive E-Jollar/Laser'

De uppskattade Efterskolan-seglingarna for optimisdollar har ocksA tigt rum som vanligt mellan skolavslutningen

och midsommar. Trliningen k6rdes som dagltiger vid klubbhuset i Lindo rned seglingar pfl Pampusf i irden. Klubbens

lite aldre ungdorrrar medverkar som ledare oclr trt inare. 2009 blev E,fterskolanseglingarna 6 dagar" med avslutrring

torsdagen fore midsommaraftott.

Seglarskolan forlades i iven i 6r t i l l  Efterskolan-seglingen. Detta ger mer tid och storre utbyte firr deltagarna iin att

forlagga seglarskolan ti l l  kvli l lstid. 6 dagar l ir l i te kort, men vi hann rned rnycket segling l indfl - vi hoppas pfr brett

deltagande iiven pfl seglarskol an 2010, och att vi f6r fler ungdomar som sedan fortsiitter med torsdagsseglingar'

Ostcup. Regionkval .  El i tser ier .  JSM, VM och OS !
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Aktiva fbrti ldrar ordnade ett Snedskiirsli i-eer lor Optimistjollar veckan innan skolstarl, ett mycket r-rppskattat init iativ
sorn vi hoppas upprepas kommande flr.

Tiivl ing

Klubben har under siisongen arrangerat foljande tt ivl ingar:

o En Ostcup-ti ivl ingar
o Klubbmtisterskap

Tack vare mAnga lovande juniorer har klubben varit vi i l  representerad pi mtisterskap och regattor iklasserna
optimist. E-jolle, Laser och 29-er i sivii l  Sverige som Europa. Vi har varit ett gting som Akt runt pfi Elitserien lor E-
jollar, hiir har seglarna ffitt kzimpa h6rt i stora staftI?ilt, och i varierande vindar. Vi hoppas att erfarenheterna fr6n
sdsongens seglingar komnrer att leda ti l l  fortsatta framgAn,qar under se,glingssrisongen 2010. Vi var ett stort giing som
deltog i JSM i Vtinersborg ti l lsamrnans med seglare, coacher och ft ir i i ldrar i Team Ostergdtland. Vi hade som vanligt
rnycket trevligt och hoppas att upplevelserna sporrar de som var med och rrya ungdonrar ti l l  f l i t igt trzinande oclr
ti ivl ingsdeltagande ijollar och stdrre bfitar, och att det leder ti l l  nya frarngingar flor dem sjti lva och BSS! I
Viinersborg hade vi gl2idjen att se Hanna Klinga som rndstare i dejklassen 1'or E-Jollar.
Hanna representerade ocksi klubben i VM flor E-jollar i Brest med en hedrande sji i tteplats som resultat. Klubben
f ick f ramskjutna placer ingar i junior EM f0r E- jo l lar  i  Spanien, och NM i  Norge.

Team Ostergiit land

Under iret foftsatte vi samarbetet med LJS, MtSS och NSK med seglingsaktiviteter under samlingsnamnet "Team
Ostergotland".
Detta i ir en satsning pfl kappsegling, i forsta hand for seglare som deltar i stdrre ti ivl ingar som Regionkval, Elitserie,
JSM, SM och ocksfi skall stimulera ti l l  deltagande i internationella miisterskap. Satsningen tir fortsatt mycket lyckad,
skapar ett bra samarbete mellan klubbarna, inspirerat f ' ler att kappsegla mer, och har bidrasit t i l l  att vfira seglare
presterat rinnu biittre resultat iin tidigare 6r.

c 5 5

Under sZisongen 2009 skaffade klubben ytterl igare en ny segelbAt. en C 55:a ti l l . nu har vi tvfi stycken. Dessa har
anviints som seglarskolebitar fdr ungdomar och vuxna, turb&t lor ntedlemmar utan egen bflt, samt generellt i
ungdomsverksamheten. Verksamheten kring C 55-orna kommer att utvecklas ytterl igare under 201 0.

Ut rus tn ing

Juniorsektionen ansvarar fdr och I 'orvaltar:
2 C 55:or. 4 ft i l jebitar. 5 optimistiollar. 5 bAttrailers och I sli ipkzirra. Utrustningen iir i relativt gott skick. en n)/
coachbit koptes siisongen 2007och resterande tv&taktsmotorer byttes mot fl,rtaktare vAren 2008.

Liiger

Bosoli igret blev tyviirr instti l l t t iven 2009 pA grund av f-or ff i anmiilningar.

Aeffe I(finga
Ordf-6rande J un iorsektionen

B rivikens Segelsiillskap
Fastighetssektione n 2009

Sektionsstyrelsen har under iret rrtgjorls av Claes Rehnvall (ordfdrande och kassor). Lars Oreman har varit
behjalpl ig rned bland anrrat  uthyrning av k lubblokalen och gr i isk l ippning.
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Kommunens planer f t i r  L indi ihamnen

2010-03-04

Under viren hade vi ett antal m6ten med grannklubbarna och detta utmynnade ett gerrrensamt fdrslag pfi hur vi skulle

kunna ti inka oss att sarnsas otn en gemensanr lokal i Lind6. Detta presenterades vid ett Irt6te nted kotntrunen i rnitterr

av juni. Forslagettogs vii l  emot men sedan dess har inte rnycket skett. Planerna pA lornyelse av Lindoharnnen ligger

kvar men handli iggningen av 2irendet g&r l ingsarnt.

Bfr thal len ( t id igare beni imnd Bi tbyggnadslokalen)

I oktober genomforde vi en stor r6jning (3.6 ton skrtip). stt idade hela lokalen och silde de maskiner som funnits diir.

Bakgrunden ti l l  detta var den numera niist inti l l  obefintl iga efterfrAgan pfl utrynrme for bfltbyggande. De nu betydligt

stdrre anviindbara ytorna tir t i l l  stor nytta lor Juniorsektionens verksamhet. I mAn av plats kommer ocksA erbjudas

nrdjl ighet att vinterflorvara medlemmars b&tar.

Ovrigt

I sarnband med rdjningen av bithallen giorde vi ocksi i ordning utomhus. Jollarna har fitt delvis ny placering, sly

och ogriis togs borl och hackar klipptes.

Under viren r6jdes ocks6 klubblokalen diir det under firen samlats en hel del skrtip. Ett fullastat slt ip blev resultatet.

Inget underhflll pfl byggnaderna har gjorls.

Uthyrning av klubblokalen har varit god aven detta 6r.

Cfaes fufinvaff
Ordforande Fasti ghetssektionen

Brivikens Segelsiillskap
Varvsekt ionen

Sektionsstyrelsen bestod 2009 av Tage Aberg. kassdr och Daniel Johansson, ordlorande.

Sektionen har i iven 2009jobbat med mfllstittningerr att kr.rnna erbjuda medletnnrarna nro.i l ighet t i l l  bryggplats.

vinterf6rvaring samt sj6- och torrsiittning ti l l  r imliga priser.

Uthyrlingen av bitplatser vid D-bryggan i Lindd har varit mycket god tiven under 2009.1 slutet av stisongen var alla

rnojl iga platser stisongsuthyrda, men genom vti lvi l- ia frin ordinarie platsinnehavare lyckades vi t i l lgodose

dnskenrilen ont kortt idsplatser. Vid flrsskiftet 2009-2010 stod ett halvdussin rnedlenlnar ik0 f6r slisongsplats 2010.

Pi Herstaberg har BSS hyrt uppltiggningsplatser av Herstaberg Marina AB pfl samma siitt sont de senaste 6ren.

Antalet bfitar har 6kat nflgot sedan fbreg6ende siisong vilket 6kat virt nrarkbelrov. En komplettering av

vattenledningarna ovan mark gjordes inl 'or torrstittningarna for att medge vattenanslutning rirnligt nZira alla bfitar.

Sj6- och torrsrittning genomfdrdes traditionsenligt i BSS regi. All sj6- och torrsiittning i BSS regi har skett med hjalp

av Herstaberg Marina och deras sjt i lvgflende vasn, den s.k. slamkryparen.

Sektionen budgeteras si att avgifter skall tt icka kostnader f6r brvgg- och markhvra, torr- och sjosattning salnt ge ett

mindre overskott. Resultatet 2009 blev gott och btittre iin budget.

Vi sorn jobbar inom varvsektionen tackar for den g6ngna s2isonsen 2009 och ser fratn mot att m6ta mf,nga

medlemmar igen vid virrustning och sjOsiittning pi Herstaberg och sedan vid Lindobryggan.

Danief Jofionsson
OrdfOrande ftrr varvsekti onen
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Brivikens Segelsiillskap
Snedskii rssektionen

Styrelsen for Snedskiirssektionen lantnar foljande verksamhetsber2ittelse for ir 2009.

St1,v"1tt och organisation
Styrelsen har under 6ret bestitt av BjOrn Bidrkman ansvarig for ekonotnin. Rolf Alm lor bryggor, bojar och

ti l l fartsvZigen, Malin Bod6n fdr fastigheter rnm pA 6n, Leif Widlund for uthyrning av bfitplatser samt Egil Cederborg

som stfir f-6r ordforandeskapet.

Mdten
Sektionsstyrelsen har under 6ret hil l i ts tre styrelsem6ten. ett i mars och ett i oktober samt ett allmiint mdte i januari.

Diiremellan har styrelsen haft ett antal 6verl2iggningar orn olika fi ' f igor via mejl. telefon och vid spontana

nrotesti l l ft i l  len pA Snedsktir.

Reparotion, u n derlrfi ll, in kap, rrrtn
Vfirens flira arbetsdagar iignades huvudsakligen 6t reparations- och underhillsarbeten pi byggnader, bryggor och

markornr6det sarnt byggstart pfr vfrr bastu.

Trivseluktiviteter
Aven i 6r har vi satsat pA trivselfrt imjande aktiviteter fbr att bibehAlla och 6ka sarnhorighetsk2insla och trivsel pfi

Snedsktir. Midsommarfesten genomfordes traditionsenligt med familjekappsegling pfi fdrmiddagen" tipspromenad

under hela dagen, resning av och dans kring rnidsornmarstiurgen pfl i ingen under efterrrriddagen och knytisrrriddag

med prisutdelning vid dansbanan under kvli l len. V2idret kan ju ingen g6ra nigot at. I augusti hade vi en trevlig

kriiftfest i samband rned regattan Arko Runt. Aven detta flret samlades niqra tappra fiskfidare pfr berget for att titta p5

(oss i) de kappseglande bitarna d6 de (vi) seglade f6rbi Snedskiir.

BrTtplutser
Under stisongen har samtliga brygg- och bojplatser varit uthyrda.

Int?ikterna under 2009 blev c:a 162 900:- . Bidraget frf ln gZistande bitar uppgick ti l l

29250: - ,e l le rd ryg t  18%.Grdnsky l taDinbryggp la tsv id f rAnvaro fora t t fo r ts2 i t taa t ts t i i r kav f i rekonomi  genom

giistavgifter!

Siirskild verksumltet
Under tiven 2009 har furutstittningarna for en f6rblittrad toa-losning pfr Snedsktir unders6kts, men de lOsningar som

finns framme tir inte riktigt "nlogna" iin. Vi loljer bide Skiirgirdsstiftelsens utvtirderingar av marknaden och

konsekvenserna av ett eventuellt (troligt) forbud att tdmrna latrin frAn fi ' i t idsbitar i sjdn innanfdr l2-rnilsgriinsen.

Bastubygget bide pflborjades och avslutades. i princip, under 2009. Stort tack ti l l  Rolf Alm!

Siisongsavsluttting
Snedskiir sti ingdes for siison-qen i oktober efter i innu ett 6r med bra firnktion och god trivsel.

Styrelsen vil l  t iven i 6r tacka for fortroendet for Aret som gf,tt och onskar alla vii lkomna ti l l  bfitstisongen 2010.

Egif Cefer\org
Ordforande for Snedskiirssektionen

Brflvikens Segelsiillskap
Kappsegl ingar

Under 2009 har BSS-bitar deltagit. med viixlande framgflngar.

I Watski TwoStar deltog Vildvittra. r-nen brot efter besiittningsskada pfl Uffe Tjernberg.
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Pi midsommaraftonen avh6lls ju den sedvanliga kappseglingen och diir deltog endast BSS-bfitar, vilket borgar for
vtixlande framgflng redan det. Bjdrn Bjdrkman i sin Beason 3l vann den prestigefyllda ti ivl ingen.

Vidare deltog tvi BSS-b&tar vid Arkd Runt: Vildvittra med familjen !ernberg & co och Ronny Qvist med sin H-bat.

Med Grytsvarvet som utgingspunkt holls Ostgotamiisterskapet och Gran Prix (OBS. ej felstavat) och dfi var
Vildvittra med som enda BSS-bit och en andra plats.

Ytterl igare en andraplats, denna ging i Neptunkryssar-SM. togs med Uffe Tiernberg i besiittningen.

Vid 2009 flrs Gotland Runt deltog ingen bAt frf ln BSS. rnen vii l  kunde i besiittningslistorna pi andra bfltar f lterfinnas
BSS-medlemmar som t .ex.  Jocke Langner och Egi l  Cederborg.

Nya tag tas infor 201 0!

O[[e tjern\erg
Rapportdr

Brivikens Segelsiillskap
Klubbaftnar

Viren 2009
o Den l7 mars 2009 "Pfr viig ti l l  Medelhavet". Jan och Mona Bjerker beriittade vidare om sin segling fr6n

Snedsktir t i l l  Medelhavet. Den htir gingen om seglingen 2008 fr6n Holland ti l l  Medelhavet. De beskrev
utrustning, planering och erfarenheter.

o Den 23 april2009 "Effektivare vindfdrvaltning, Segeldesign och trimning". Ulf 
' l jernberg 

fri in Cransegel
Linkdping redde ut begreppen kring design. material och trimning av segel.

Htisten 2009
o Den 29 oktober 2009 "En Ostindiefarares beriittelse". Marcus Wiirl inee beriittade. visade foton och fi lm frin sin

segling med Ostindiefararen Gdtheborg.

Q-O ftufenris
Klubbaftonkommittdn

Utdrag ur medlemsregister 2009-12-31

Alders- och kiinsftirdelning

Aldersinterval l Kv innor Miin Totalt
0 -  l 0 6 l 0 t 6

I l-20 3 0 a t
J + 64

2r-30 21 32 5 3
3 l - 4 0 r8 3 5 53
4 l - 5 0 34 5 5 89
5 l - 6 0 42 84 1 2 6
61-70 5 0 t l 4 t64
7 l - 8 0 8 43 5 l
8 l - 9 0 5 t 5 20
9 1 -  1 0 0 l 2 -)
Totalt 215 424 639
MedelAlder 44,96 5 0  q 5 48,98
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Avg ftsform 2009-t2-31 2008- t2-31 2007-12-31 2006-12-31
Avs ft for famil r42 t39 125 i l9
Avg ft for iunior l 0 l 2 t 9 29
Ave ft for stddiande medlem 27 29 26 28
Ave ft ftr senior 1 4 8 1 5 0 t 5 8 t 4 l
E betalande fami I i emedlem 283 260 242 235
E betalande hedersmedlem I 2 2 2
E betalande pensiontir 28 3 l J J 3 5
Totalt 639 623 605 595

Anm. Numera ti l lkommer inga "ej betalande pcnsiondrcr". De flesta "ej betalande pensiontir" betalar in en avgift helt
f r iv i l l igt .

Qeffe I(finga

Pel le Kl inga

cDanief Jofransson
'\-

/  Danie l  Johansson

Otof tjern\erg

oi;it;;;;;;g

Postadress

BrAviksvdgen 55
603 65 Norrkoping

Telefon

0 1 1 - 3 1  9 0  8 5



BRAVIKENS
SEGELSA LLSKAP

2009
BALAIVS- OCH

RES ULTATRAKNIIVG

201 0
BUDGET

2010-03-25



B rdvi kens Sege/sd/ls kap
Resultat 2009 Budget 2010

Budget 2010

Administrat ion
Juniorsekt ion
Ldgersektion
Kappsegl ingssekt ion
Fasti g hetsfo rva ltn i n g
Snedskdrsektion
Varvssektion

Totalt

lB fond 111 -  10
25 000
69 903
23 242
30 880

155 325
125 748
264 835

Fond +/-
0
0

Intdkt
122 000
47 600

0
89 350

1 91 000
252 000

Kostnad
1  10  100
1 00 059

0
68 BOO

227 195
233 000

Resultat
11  900

-52 459

0
20 550

-36 195
19  000

0
0
0
0

694 933 0 701 950 739 154 -37 204

Resultat 2009

Administrat ion
Juniorsekt ion
Ldgersektion
Kappsegl ingssekt ion
Fasti g hetsf6rva ltn i n g
Snedskdrsektion
Varvssektion

Totalt

lB fond

27 900
110867
23 242
30 880

147 325
130 524
248 962

UB fond

25 000
69 903
23 242
30 880

1 55 325
125 748
264 835

lntd kt

110135
110  411

0
0

82 450
192 348
256 57 5

Kostnad

125 421
156 702

0
0

69 973
197 124
227 465

Res u ltat

-15 286
-46 291

0
0

12  477
-4 776
29  110

Varav
+/- Fond

-2 900
-40 964

0
0

8 000
-4 776
15  873

719700 694 933 751  919 776 686 -24767 -24767



B rdv i kens Sege/s ti I I ska p
TILLGANGAR 2005
Omsdttn i n gsti | | gin gar

Kassa, Bank & Postgirc 475 514
Fordringar 0

Summa 475 514

2006

679 579
0

679 579

2007

344 458
24 780

369 238

1 53 000
1 64 000
1 34 000
523 072
87 400

2 000
1 063 472
1 432 710

2008 2009

366 51 0 311 178
'16 280 14 476

382 790 325 6s4

An I i igg n i n gsti | | gin gar
Klubbhus
Bit lokal
Fastighet Snedskdr
Bryggor, bojar Snedskd
B6tar

Finansie l  la  anldggningst i l lg ingar
Aktier

Summa
Summa t i l lg ingar 1
SKULDER OCH EGET KAPITAL
Kortfristiga skulder

Deposit o leverant. sku
Diverse korta skulder

Summa
Lingfristiga skulder

Deposit ioner Snedskdr
Deposit ioner Bygglokal

Summa
Summa skulder
Fonder

Bidragsreserv
Adm. Investering
Juniorsektionen
Ldgersektionen
Kappseg I i ngssekt ionen
Fasti g hetsforva ltn i n gen
S nedskdrssektionen
Varvssektionen
BAtmdssan

Summa
Summa skulder och fonder
Eget kapital

lB Eget kapital
Arets resultat
UB Eget  kapi ta l

Summa skulder och eget kapitr 1

1 53 000
1 64 000
1 34 000
474 838

2 000
927 838
403 352

1 53 000
164 000
1 34 000
420 161

2 000
873 1 61

1 552740

I 53 000
164 000
1 34 000
436 877
65 550

2 000
955 427
338 217

1 53 000
'164 000
204 000
350 682
113 736

2 000
987 41 8
313 072

0
12 215
12 215

4 800
4 800

17  015

29 759
87 900

1 05 500
24 342
30 880

118 832
240 927
200 167

0
838 307
855 322

548 027
3

548 030
403 352

0
152 820
1 52 820

4 800
4 800

157 620

0
87 900

124 000
23 242
30 880

139 132
235 167
205 467

0
84s 788

1 003 408

548 030
1 302

549 332
1 552740

0
24 800
24 840

4 800
4 800

29 600

0
27 900

155 244
23 242
30 880

141 364
184 167
226 990

0
789 787
81 I 387

549 332
63 991

613 323
432 710

376
376

4 800
4 800
5 176

27 900
110 867
23 242
30 880

147 325
130 524
248 962

0
719 700
724 876

61 3 323
'18

613 341
338 217

4 800
4 800
4 800

25 000
69 903
23 242
30 880

155 325
125 7  48
264 835

694 933
699 733

61 3  341
-2

61 3 339
313 072

0
0



REVISIoNSBEnATTeLSE

Till ordinarie virmote i

BRAVTKENS SEGELSALLSKAP

Vi har granskat Atsredovisningen, r[kenskaperna lor samtliga sektioner samt styrelsens och
ordforandes lorvaltning i Brivikens Segelsiillskap for rtikenskapsaret2009 01 01 - 2009 12 3I
Det iir styrelsen och ordlorande som har ansvaret for riikenskapshandlingarna och
forvaltningen. Vart ansvar dtr att uttala oss om d.rsredovisningen, sektionerna och forvaltningen
pA grundval av v6r revision.

Revisionen har utforts i enlighet med god revisionssed. Det innebiir att vi har planerat och
genomlort revisionen flor att i rimlig grad forsiikra oss om att arsredovisningen inte innehiller
viisentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen ftir belopp och annan
information i reikenskapshandlingama. I en revision ingar ocksA att prova
redovisningsprinciperna och ordlorandens och styrelsens tilkimpning av dem samt att bedoma
den samlade informationen i arsredovisningen. Vi har granskat vlsentliga beslut, itgiirder och
ftirhflllanden i loreningen lor att kunna beddma om n6gon styrelseledamot eller ordforande iir
erstittningsskyldig mot bolaget eller pi annat siitt har handlat i strid mot lagar och
florordningar. Vi anser att var revision ger oss rimlig grund lor vara uttalanden nedan.

Arsredovisningen har uppriittats i enlighet med drsredovisningslagen, varft)r vi tillstyrker

att resultatriikningen och balansriikningen lor Br&vikens Segelsiillskap faststiills
och
att resultatet i loreningen disponeras enligt lorslag i forvaltningsberiittelsen.

Styrelsen och ordlorande har inte vidtagit n6gon Atgard eller giort sig skyldiga till nAgon
lorsummelse som enligt var beddmning kan loranleda ersrittningsskyldighet mot bolaget,
varfbr vi tillstyrker

att styrelsen och ordforande beviljas ansvarsfrihet for riikenskapsiret.

Nonkdping den
t '

- '-:t?:-

I-"n ,urf Ekstrom

1 I mars 2010

Kalle Keldusild
@d*

Bengt Anzen



tsRAv I KH Hs sEGElsALLsxAp

NORRKOPIhIG

Norrkoping2010-02-18

ARBETSPLIKT

Om arbetspl ikt sZiger vira stadgar "medlem har arbetspl ikt i  den omfattning styrelsen el ler sektionsstyrelsen
beslutar". Hitt i l ls har detta bara t i l l i impats pi Snedski ir .  For ovriga insatser har vi lor l i tat oss pd fr ivi l l iga. Det har
visat sig vara svflrt att ffi fram sfidana och styrelsen har diirfor beslutat att borja tilli impa arbetsplikt enligt nedan.
Syftet rir att undvika tvingas kopa in dlinster for nodviindigt underhflll pi friimst anltiggningen i Lindo.

Nlir  behov av arbetsinsats uppst&r kontaktas medlemmen i god t id (minst 30 dagar f lore).

Crunden flor urvalet iir medlemsregistret diir vi borjar med dem som varit medlemmar liingst och arbetar
oss frarnfit i listan.

Vid urvalet gdrs undantag for medlemmar som saknar b6t, har annan arbetspl ikt ( t  ex pi Snedskl ir) el ler
ful lgor andra lopande sysslor for st i l lskapet. Vira al lra i i ldsta medlemmar kommer inte hel ler att  kal las.

Utebl iven arbetsinsats utan gi l t ig anledning debiteras med 1.000 kr.

Vi i i r  t i l l r i ickl igt minga lor att  detta inte ska bl i  en ofta f i terkommande borda. Det komnrer att  gi i tski l l iga 6r
innan nigon kal las for en andra insats. Uppoffr ingen for den enski lde medlemmen i ir  al l tsi  l i ten och pi det hi ir

srittet kan vi fortsAtta h6lla avgifterna pi en angendmt 169 niv6.

Styrelsen


