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KORT FAKTA OM KULLAVIKS HAMN
Antal båtplatser
Antal medlemmar
Intern kö
Extern kö
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550
526
138
419

Föreningens adress:
			
			

Kullaviks Hamn ekon.förening
Box 68
429 22 Kullavik

Bankgiro: 		
Plusgiro: 		

5049-0267
23 47 90-4

Hamnchef:		
			
			
			

Jan Jange
Tel hamnexp. 031-93 10 13
Tel mobil
0706-31 68 80
E-post info@kullavikshamn.se

www.kullavikshamn.se

Styrelsen presenterar sig
Kullaviks småbåtshamn utgör en viktig plats för de boende i Kullaviksområdet. Hamnen utgör en
given mötesplats för bastubadare, båtentusiaster, seglare, sjöscouter, motionärer och för alla
boende i närområdet. Kullaviks Hamn ekon. förening utser varje år på föreningsstämman en
styrelse som tillsammans med hamnchefen förvaltar och utvecklar hamnen. Vi som haft
glädjen att få jobba och utveckla hamnen presenteras här nedan. Även om valberedningen i år
föreslår omval av nuvarande styrelse, så ser vi gärna att fler medlemmar engagerar sig i föreningens verksamhet. Hör gärna av er till valberedningen eller till någon i styrelsen om ni vill ta aktiv del
av verksamheten i vår vackra hamn.

1

1. Ove Svan, ledamot
Bosatt i Kullavik sedan 1966.
Ove är numera pensionär och på fritiden
seglar Ove så mycket det går.
2. Håkan Berntsson, ledamot
Bosatt i Kullavik sedan 1970.
Pensionerad anläggningsingenjör med bl.a.
utlandstjänst i 14 år, 1985-1999. Jobbar
gärna med hus och trädgård, spelar inte
golf.

2

3

4

5. Ola Johansson, suppleant
Bosatt i Kullavik sedan 1968, året runt
sedan 1986.
Arbetar på Färdig Betong/Thomas Concrete
Group och på fritiden golf, havet, massa
barn.
6. Jan Jange, hamnchef
Bosatt i Kullavik sedan 1978.
Arbetar för hamnen och på fritiden är det
skidor och båtliv som gäller.

3. Greger Stadenfeldt, ledamot
Bosatt i Kullavik sedan 1992.
Arbetar på Stadsån och på fritiden bastar,
åker skidor och spelar golf.

7. Tomas Jange, suppleant
Bosatt i Kullavik sedan 1959.
Arbetar på Lancom, datanät och på fritiden
seglar han sitt gamla kulturarv, en Vindö 50.

4. Ingemar Nordlund, suppleant
Bosatt i Kullavik sedan 1974.
Arbetar på Samedio Affärsservice och på
fritiden seglar han sin MS20 och med Sailadventures till Skottland, Baltikum m.m.

8. Göran Rehmberg, suppleant
Bosatt i Kullavik sedan 1954.
Civilingenjör med egen byggfirma,
Korshamns Bygg och på fritiden
kappseglar, åker skidor .
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9. Bertil Kaijser, ledamot
Bosatt i Kullavik sedan 1994.
Arbetar på Sahlgrenska, läkare och på
fritiden båtliv i alla former, både öst- och
västkust.
10. Claes Wittboldt, ordförande
Bosatt i Kullavik sedan 1975
Claes är pensionär med en del styrelseuppdrag och Claes har bytt segelbåten till motorbåt och kajak och har ett aktivt friluftsliv.
Ej med på bilden
Christina Brodd, ledamot
Bosatt i Kullavik sedan 1988
Christina arbetar med marknadsföring Brodd
& Partners och när Christina inte gör det så
läser hon, reser, seglar eller åker skidor.
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Styrelsen informerar
Det viktigaste under 2009 i korthet
• Hamnkontoret är nu helt färdigt.
• 14 nya medlemmar har antagits i föreningen och 10 medlemmar har lämnat föreningen.
• Det nya systemet med prissättning av båtplatser har tillämpats.
• En visonsgrupp har påbörjat sitt arbete.
Innevarande år – båda glädje och arbete
Vi kan med glädje se att hamnkontoret blivit klart och i full användning.
Förändringen med prissättning av båtplatser har givit nya förutsättningar för våra medlemmar. Nya
medlemmar har tillkommit i det nya systemet. Vi ser tecken på att detta kommer att öka rörligheten
av medlemmar och på sikt minska uthyrningen i andra hand.
Ett omfattande arbete har genomförts för att lösa vattenrättsfrågan för Kullaviks hamn samt planera
den framtida utvecklingen i hamnen. Alla åtgärder kommer på kort och lång sikt att vara till nytta för
föreningens utveckling och förkovran.
En visionsgrupp har påbörjat arbete med att forma ett förslag för framtiden i Kullaviks hamn. Utgångspunkten för arbetet är dels den tidigare genomförda medlemsenkäten och de önskemål och
behov som Kullaviks Hamn kan se på lång sikt för att främja medlemmarnas intresse. Ledstjärnan för
arbetet har varit hamn och bad i förening. Visionsarbetet kommer att ske på bred front under 2010.
Ett förslag från visionsgruppen kommer förhoppningsvis att vara framme till nästa årsstämma.

Vad händer med omdisponeringen av bryggor
Omdisponering av bryggorna är inte möjlig så länge föreningen inte har tillgång till det vattenområde
som berörs av bryggläggningen. En del av vattenområdet som ingick i köpet av hamnen från Kungsbacka kommun, har i efterhand visats sig tillhöra annan fastighetsägare. Föreningen har utifrån köpet
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av hamnen ställt krav mot kommunen att tillgodse dispositionen av vattenområdet. Våra kontakter
har skett dels genom vårt juridiska biträde och dels genom styrelsen.
Kommunen har upptagit förhandling med berörda vattenrättsinnehavare. I skrivande stund bedömer
vi att det kommer att leda till en lösning av vattenrättsfrågan. När detta är klart kommer arbetet att
återupptas med omdisponering av bryggorna. Det kommer att innebära en förnyad tillståndsansökan om vattenverksamhet.
I en förnyad ansökan om vattenverksamhet kommer även fler förändringar inom hamnen att medtas, som t ex släntspontning utefter den inre hamndelen, vid bryggorna J, K och L.

Förenings stadgar
Föreningens stadgar presenteras på hemsidan. Stadgarna har efter de senaste förändringarna registrerats hos Bolagsverket sedan förra årsstämman.
Från förra årsstämman
1. Styrelsen fick i uppdrag att verkställa inlämning av intyg/faktura på gällande försäkring samt
aktuell e-postadress.
a. Styrelsen har planerat att genomföra inhämta försäkringsuppgifter och e-postuppgifter i sam
band med större utskick under 2010.
2. Styrelsen fick i uppdrag att bedöma möjligheten med ett familjemedlemskap genom en
stadgeändring.
a. Styrelsen har bedömt möjligheten till ett familjemedlemskap i samband med den senaste 		
stadgeändringen. Ändringen är omfattande då båtplats och medlemskap är länkat med
varandra. Styrelsen föreslår att ändringen sker vid nästa mer genomgripande översyn av
stadgarna.

Styrelsen
2010-02-23
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Styrelsen för Kullaviks Hamn ekonomisk förening kallar härmed till
ordinarie föreningsstämma torsdagen den 25 mars 2010 kl. 18.30 i
Kullaviksskolans matsal.
Styrelsen föreslår följande dagordning:
§1

Öppnande av stämman och fastställande av dagordning.

§2

Val av ordförande vid stämman.		

§3

Val av protokollförare.		

§4

Val av två justeringsmän tillika rösträknare

§5

Fråga om stämman utlysts i behörig ordning.

§6

Fastställande av röstlängd.

§7

Styrelsens redovisningshandlingar för räkenskapsåret 2009.

§8

Revisorernas berättelse.

§9

Fastställande av balans- och resultaträkning.

§ 10

Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

§ 11

Beslut med anledning av föreningens resultat enligt balansräkningen.

§ 12

Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer.

§ 13

Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter.

§ 14

Val av styrelsens ordförande.

§ 15

Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.

§ 16

Val av revisorer jämte suppleanter.

§ 17

Val av valberedning.

§ 18

Fastställande av omräkningstal för beräkning av medlemsinsatsers maxvärde.

§ 19

Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår.

§ 20

Särskilda bestämmelser för Kullaviks Hamn.

§ 21

Fastställande av medlemsavgifter samt hyror för ett år för de olika båtplatsklasserna
och övriga tjänster föreningen tillhandahåller.		

§ 22

Behandling av från medlem, enligt stadgarnas § 15, inkommen fråga.

§ 23

Övriga ärenden.

§ 24 Stämman avslutas.
		
Närvarorätt, yttranderätt och rösträtt på föreningsstämman äger enligt stadgarna
endast medlem som fullgjort sina förpliktelser gentemot föreningen.
		
Kullavik den 23 februari 2010
		
Styrelsen för
Kullaviks Hamn ekon. förening
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Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 - 2009-12-31
Förvaltningsberättelse 2009

Under året som gått, har följande underhålls- och investeringsarbeten utförts, i enlighet med budgeten.
Hamnplan
På hamnplanen sydöstra del samt en kant på västsidan har det utförts murarbete och asfaltering, för att få
en begränsning mot annan verksamhet. Tyvärr har vi åter igen, tvingats skjuta på arbete med förstärkning
av slänten mellan bryggorna J, K och L.
På hamnplanen pågår arbete med olika alternativ för sanitetspump, mastkran samt spolplatta. Dessa
arbeten kommer att ingå i det stora arbetet med kajanläggningen som planeras ihop med omdisponering
av bryggorna.
Piren
Bommen ut till piren har förnyats. I samband med detta har vi gjort en passage för gående, för att
underlätta passage ut på piren.
För den allmänna trevnaden, har det även under året planterats blommor, på piren.
Brygga B och C
Ett antal Y-bommar har förnyats på brygga B och C. Infästningarna till pontonerna har setts över. Kontroll
har skett av kättingar mellan ponton och ankare. Ett antal slitna kättingar har förnyats. Ett nytt ankare med
kätting på den yttre pontonen har nedlagts, för att förbättra säkerheten,
Brygga D
Reparation har skett av en av pontonerna som har läckt på brygga D. Reparationen utfördes så att en
sektion fylldes med frigolit. Kontroll har även skett av kättingar mellan ponton och ankare. Ett antal
kättingar har förnyats.
Brygga M
Byte av Y- bommar har skett på brygga M.    
Hamnkontor
Arbetet med vårt nya hamnkontor, har löpt på under året och är nu helt klart. Kostnaden för hamnkontoret
har i stort sett följt beräknade kalkyler, men avvikit från budget då vissa tilläggsbeställningar har skett som
inte tagits med i den ursprungliga budgeten såsom tak (regnskydd) framför toaletter, dörr till övervåning
m m. Kostnaden för hamnkontoret har uppgått till 1 487 080 SEK mot beräknat 1 250 000 SEK.                                      
EL
Ett nytt elskåp för strömförsörjningen har tillverkats och monterats i apparatrum samt ny dragning av
kraftkabel till kranen.
Vatten
Ny fördelningen av vatteninstallation i apparatrum har installerats.
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Uppskrivningsfond
På förslag från styrelsen och beslut på föreningsstämma har värdet på föreningens anläggningstillgångar
skrivits upp för att bättre motsvara hamnens verkliga värde. Uppskrivningsbeloppet har avsatts till en uppskrivningsfond enligt reglerna i Årsredovisningslagen och i samband härmed har föreningens stadgar ändrats.
På föregående föreningsstämma ifrågasatte några medlemmar detta förfarande och påstod att detta
kunde stå i strid mot gällande regler.
Styrelsen har därför låtit Wistrands Advokatbyrå bedöma fråga. Deras bedömning är att föreningens
hantering av stadgar och uppskrivningsfond inte står i strid mot gällande regler. Föreningens revisorer har
också konsulterats i frågan och gör samma bedömning. Föreningens nya stadgar har granskats och godkänts av Bolagsverket.
En utförlig beskrivning av vad detta innebär för dig som medlem, om du har för avsikt att säga upp
ditt medlemskap i föreningen, kommer att finnas tillgängligt på föreningens hemsida och även på begäran
skickas ut med post.
Omdisponering av pontoner
På grund av oklarheter i vattenrättsfrågan avvaktar vi detta projekt, tills vi ser en möjlighet till lösning.

Avfallsplan
Under året har pågått arbete med att ta fram en avfallsplan för föreningens verksamhet.
Båtplatsinventering
Under 2009 har en allmän översyn och kontroll skett av nuvarande båtplatsläggning samt den yta
som ligger till grund för avgiftsdebitering. I samband härmed har även en allmän översyn av medlemsregistret gjorts.
Vi vill tacka
Vi vill tacka några av de leverantörer som svarat för leveranser till hamnkontorsbygget och givit oss stöd i
olika former. Vi vill framhålla, Mellby Hus, Ahlsell, Derome trä, Energi förbättringar i Kungsbacka samt vår
dykare Hasse. Ett stort tack till alla som på olika sätt lämnat bidrag till vårt nya hamnkontor.
Vi vill även tacka Gun Paukku för det stora ankaret som skänkts som nu finns på gräsmattan mot
vattnet vid hamnplanen.
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Verksamheten i sammanfattning under räkenskapsåret

				
Ett hundratal medlemmar har anmält att de tillfälligt under 2009 inte önskat utnyttja
tilldelad båtplats, som då genom föreningen har hyrts ut i ”andra hand”.				
				
Hamnen är medlem i Gästhamnsguiden.				
-   Antalet gästdygn har varit 220 (140) st.
Antalet medlemmar uppgår vid verksamhetsårets utgång till 526 (527) st.     
Fullt betalda medlemsinsatser är 549 (540) st.
Externa båtplatskön innehåller 419 (451) köande och internkön 138 (128) st.
				
Uppskrivningsfond				
Uppskrivningsfonden uppgår till 14,5 MKR efter att föregående års avskrivning på uppskrivningsbelopp
överförts till fritt eget kapital enligt Årsredovisningslagen kap. 4, § 8.
Investeringar				
Föreningens investeringar under räkenskapsåret har uppgått till 797 (1 263) KKR.
Rörelsekredit				
För finansiering av den nya hamnexpeditionen har föreningen utökat checkräkningskrediten till
1,5 MKR och som säkerhet har lämnats pantbrev om 1,5 MKR.
Resultat				
Föreningens resultat efter finansiella poster uppgår till en förlust på 731 725 (förlust 640 779) SEK.
		
Förslag till behandling av vinst/förlust
Föreningen redovisar
Balanserad förlust
-495 724 SEK
Årets förlust
-731 725 SEK
			
Ansamlad förlust
-1 227 449 SEK
			
Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten 1 227 449 SEK, överförs i ny räkning. Samt att den del av
uppskrivningsfonden som motsvarar avskrivning på uppskrivningsbeloppet, 542 280 SEK, överförs till
fritt eget kapital enligt Årsredovisningslagen kap. 4, § 8.
Mijlöpåverkan
Föreningen bedriver ej anmälningspliktig/tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken.
Resultatet av föreningens verksamhet samt ekonomiska ställning vid räkenskapsårets
utgång framgår i övrigt av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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Resultaträkning
Belopp i SEK

		

2009-01-01		
Not
2009-12-31		
			
Rörelsens intäkter			
Årsavgifter båtplatser
1 144 905
Andrahandsuthyrning
91 384
Vinterliggare
61 680
Köavgifter
69 720
Gästplatsavgifter
32 665
P-avgifter
121 534
El-avgifter
77 826
Medlemsavgifter
118 200
Övriga intäkter
25 836
			
Summa rörelsens intäkter
1 743 750		
			
			
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter mm     3
-338 409
-470 132
Övriga externa kostnader               4
Personalkostnader                          5
-534 787
			
Summa rörelsens kostnader
-1 343 328		
			
Resultat före avskrivningar
400 422
			
Avskrivningar                                  1
-1 076 003
			
Resultat efter avskrivningar
-675 581
			
			
Finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande intäkter
1 289
Räntekostnader och  liknande kostnader
-57 433
			
Resultat efter finansiella poster
-731 725		
			
Bokslutsdispositioner
0
			
Resultat före skatt
-731 725
0
Skatter                                           1
			
			
Årets resultat
-731 725		
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2008-01-01
2008-12-31

1 106 768
93 590
115 520
71 680
20 859
120 237
48 769
106 600
21 857
1 705 880

-402 687
-332 464
-531 016
-1 266 167
439 713
-1 056 162
-616 449

245
-24 575
-640 779
0
-640 779
0

-640 779

					

Balansräkning
Belopp i SEK

Not
2009-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar
1		
Byggnader och mark
6
11 689 336
Maskiner och andra tekniska anläggningar
7
12 989 744
			
Summa anläggningstillgångar		
24 679 080
			
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar
1		
Kundfordringar
76 962
Övriga kortfristiga fordringar
65 442
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
267 560
Summa kortfristiga fordringar		
409 964
			
Kassa och bank
323 901
Summa omsättningstillgångar		
733 865
			
SUMMA TILLGÅNGAR		
25 412 945
			
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
			
Eget kapital
8		
Bundet eget kapital			
Inträdesinsatser
51 500
Båtplatsinsatser
10 424 576
Insatser medlemshyrare
5 000
Uppskrivningsfond
14 457 728
Summa bundet eget kapital
24 938 804
Fritt eget kapital			
Balanserad förlust
-495 724
Årets resultat
-731 725
Summa fritt eget kapital
-1 227 449
			
Summa eget kapital		
23 711 355
			
Kortfristiga skulder			
Förskott från kunder/medlemmar
16 477
Leverantörsskulder
98 006
Checkräkningskredit
1 500 000
Upplupna kostnader
37 667
Övriga kortfristiga skulder
49 440
			
Summa kortfristiga skulder		
1 701 590

2008-12-31

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		
25 412 945
			
Ställda säkerheter, Pantbrev		
1 500 000
Ansvarsförbindelser		
inga

25 699 432

11 507 480
13 449 549
24 957 029

298 378
26 876
261 041
586 295
156 108
742 403
25 699 432

51 500
10 447 034
5 000
15 000 000
25 503 534
-397 218
-640 779
-1 037 997
24 465 537

14 416
113 251
1 000 000
51 097
55 131
1 233 895

1 000 000
inga
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
			
		
Föreningens årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd.				
				
Fordringar				
Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt.				
Skatter				
Fastighetsskatten redovisas som övriga externa kostnader.				
				
Inkomstskatter				
Redovisade inkomstskatter innefatter skatt som skall betals eller erhållas avseende aktuellt år
samt justering avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som
enligt föreningens bedömning skall erläggas till eller erhållas från Skatteverket.				
					
Anläggningstillgångar				
Materiella och immateriella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda
nyttjandetiden.				
När materiella anläggningstillgångars avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas tillgångens restvärde.
			
Följande avskrivningstider tillämpas:				
			 Antal år
Hamnbyggnaden
50
Hamnanläggningen
20
Maskiner, andra tekn anl
5
Datorer
3
Not 2 Ersättning till revisorerna
					
			 2009
2008
Revisionsuppdrag
0
0
Andra uppdrag
0
0
Summa
0
0
Not 3 Kostnader, löpande hamndrift i SEK		
				
			 2009
2008
Underhåll/ reparation hamnanläggning
147 770
226 479
Vatten och avlopp
7 749
8 241
Renhållning, städning
48 786
33 115
El för drift
134 104
134 852
Summa kostnader löpande drift			338 409
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402 687

Not 4 Övriga externa kostnader i SEK
			
2009
2008
Kostnader hamnexpedition
59 545
29 485
Bevakningskostnader
40 079
0
Fastighetsskatt
15 985
16 065
Redovisningstjänster
118 682
94 500
IT-Program/tjänster
8 030
18 802
Konsultarvoden och övriga adm. tjänster
108 811
75 083
Övriga externa kostnader
119 000
98 529
					
Summa övriga externa kostnader			
470 132
332 464
Not 5 Löner, andra ersättningar och sociala avgifter i SEK			
			
2009
2008
Löner och ersättningar har uppgått till:					
Styrelsen
43 972
62 080
Övriga anställda
371 441
345 968
Summa löner och ersättningar
415 413
408 048
					
Sociala avgifter enligt lag och avtal
119 374
122 968
					
Summa löner, andra ersättningar och sociala avgifter		
534 787
531 016
Not 6 Byggnader och mark i KKR				
			
2009-12-31 2008-12-31
Ingående anskaffningsvärden
5 410
4 356
Uppskrivning byggnader och mark
6 852
6 852
Inköp
432
1 054
Försäljning och utrangering
0
0
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde
12 694
12 262
					
755
514
Ingående avskrivning
Årets avskrivning
250
241
Utgående ackumulerad avskrivning
1 005
755
					
Redovisat värde för fastighet i Sverige			
11 689
11 507
					
Taxeringsvärde för fastighet i Sverige			
3 197
3 197
Not 7 Maskiner och andra tekniska anläggningstillgångar i KKR 		
			
2009-12-31 2008-12-31
Ingående anskaffningsvärden
8 032
7 818
Uppskrivning hamnanläggningen
8 148
8 147
Inköp
365
209
Inköp maskiner, andra tekn anl
0
0
Inköp datorer
0
5
Försäljning och utrangering
0
0
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde
16 545
16 179
					
Ingående avskrivning
2 729
1 915
Årets avskrivning enligt plan, hamnanläggningen
817
804
Årets avskrivning enligt plan, maskiner, andra tekn anl
4
3
Årets avskrivning enligt plan, datorer
5
7
Utgående ackumulerad avskrivning
3 555
2 729
					
Redovisat värde för maskiner och andra tekniska anläggningar		
12 990
13 450
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Not 8 Förändring eget kapital i SEK
InträdesBåtplats- Medl.hyrareUppskrivn.
Fritt eget
insatser
insatser
insatser
fond
kapital
						
Eget kapital 2008-12-31
51 500 10 447 034
5 000
15 000 000 -1 037 997
Båtplatsbyten / betalda insatser
-22 457
Avskrivningar på uppskrivning
- 542 272
-542 272
Årets vinst/förlust
-731 725

Summa
eget kapital

Eget kapital 2009-12-31

23 711 355

51 500

10 424 577

5 000

14 457 728

-1 227 450

24 465 537
-22 457
0
-731 725

Not 9 Anställda och styrelse				
2009
2008
Medelantalet anställda
1
1
varav män
100%
100%
					
Styrelseledamöter
2009
2008
varav män
5
4
varav kvinnor
1
2
Totalt
6
6
					
Styrelsesuppleanter
2009
2008
varav män
4
4
varav kvinnor
0
0
Totalt
4
4
					
Kullavik 2010-02-23
					

Claes Wittboldt
Christina Brodd
Ordförande				
					

Bertil Kaijser		
Ove Svan		
					

Greger Stadenfeldt		

Håkan Berntsson

Vår revisionsberättelse har avgivits 2010-02-28

Lennart Wiberg
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse

		

Till föreningsstämman i					
					
Kullaviks Hamn ekonomisk förening					
Org nr 716408-2658
					
					
					
Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Kullaviks Hamn				
ekonomisk förening för år 2009. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och
förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. 				
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.			
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och
genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller 				
väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan
information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna			
och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen.		
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och				
förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig				
mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid				
med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att				
vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.				
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande			
bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.					
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.					
Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för				
föreningen, behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens				
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.					
					
					
Kullavik den 28 februari 2010
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Valberedningens förslag till ledamöter inför 		
ordinarie föreningsstämma 2010-03-25			
		
Uppdrag
Namn
		
Ordförande
Claes Wittboldt
		
		
Ordinarie ledamöter
Håkan Berntsson
Bertil Kaijser
Ove Svan
Christina Brodd
Greger Stadenfeldt
		
		
Suppleanter
Tomas Jange
Göran Rehmberg
Ola Johansson
Ingemar Nordlund
		
		
Lennart Wiberg
Ordinarie revisorer
Christer Nyberg
		
Revisorsuppleanter

Stig Johansson
Hans Nilsson

Mandattid
Omval till 2011

Omval till 2012
Omval till 2012
Vald till 2011
Vald till 2011
Vald till 2011

Omval till 2012
Omval till 2012
Vald till 2011
Vald till 2011

Omval till 2011
Omval till 2011

Omval till 2011
   Omval till 2011

Kullavik 2010-02-24

Jan Ryfors               Leif Danielsson               Anna de Sousa Mestre
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Verksamhetsplan 2010

Bryggor
För att kunna genomföra omdisponering av bryggorna måste vi avvakta en lösning på vattenrättsfrågan.
I övrigt så ser vi över hamnens pontonplaceringar, efter de mätningar som gjorts rörande strömmar
och bottenvegetationen.
Det ingår i vårt fortsatta miljöarbete, att följa upp den information vi nu har, från vår miljökonsekvensutredning över hamnen.
Piren
På piren planeras en utökning av bänkar vid grillplatsen, på den östra och södra sidan, alltså på baksidan
av nuvarande bänkars ryggstöd.
En del av trädäcket på piren behöver förbättras, då det bitvis är illa åtgånget.
Hamnplan
Vi planerar att anlägga en mur mot slipen, för att bättre markera parkeringen, muren kommer att förses
med belysning. De nuvarande stolpbelysningarna kommer att demonteras.
Elanläggning
Nytt apparatskåp (ristfritt) skall monters vid kranen med starkströmsuttag. Från det nya apparatrummet i
hamnkontoret, säkras el på bryggorna och nya kablar monteras till samtliga bryggor och på piren.
Belysningen kommer att styras centralt från apparatrummet och kommer att få nya matare med fördelning av belysningen.
Vattenförsörjning
I det nya apparatrummet fördelas vattnet ut till bryggorna och genom detta kan vi kontrollera vattnet ut till
varje brygga. Tappstället vid kranen kommer att förses med tryckventil, för att minimera vattenkonsumtionen. Arbetet är delvis utfört och kommer att slutföras under 2010.
Löpande verksamhet
Övrig verksamhet i hamnen 2010, blir det återkommande underhållsarbetet, i enlighet med budgetförslaget.
Ekonomi under 2010
Styrelsens förslag till avgifter och budget för 2010 är i balans och ger ett nollresultat för hamnverksamheten. Det budgeterade underskottet på 540 000 SEK utgör till sin helhet avskrivning av uppskrivningsfonden. Denna avskrivning överförs vid nästkommande år till fritt eget kapital.
Då flera medlemmar har större båt än vad deras båtplats tillåter, genomförs varje år en hel del omflyttningar i hamnen. Detta är förenat med administrativa kostnader och styrelsen föreslår därför att en avgift skall
tas ut för de medlemmar som tilldelas en större båtplats.
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Styrelsens förslag till avgifter och budget för år 2010.			
Angivna värden är inklusive moms, (föregående års värde anges inom parentes)			
Medlemsavgift enligt stadgarnas § 7 200 (200) SEK
Båtplatsavgift 120 (120) SEK per kvm avgiftsyta.
Avgift för P-kort  250 (200) SEK
El-avgift 625 (500) SEK per debiteringsperiod (period1 från 25/4 till 31/5,
period 2 från 1/6 till 30/9 och period 3 från 1/10 till 15/11.
•
Administrativ avgift vid tillfällig omflyttning till större  båtplats 500 SEK (ny avgift).
•
Köavgift enligt stadgarnas § 4  200 (200) SEK
•
Omräkningstalet för medlemmarnas maximala värde vid försäljning eller byte av båtplats,
enligt stadgarnas § 6, föreslås vara 1,080 (1,071) för 2010, avrundat till helt antal kronor.
			
OBS! Vid betalning av fakturor senare än angivet förfallodatum debiteras en förseningsavgift på 200 SEK.
				
Budget 2010 i KKR (exklusive moms)				
•
•
•
•

		
Kostnader
Intäkter		
Intäkter		
Löpande drift
Årsavgifter
båtplatser
1200
båtplatser
1200
Underhåll / rep. hamnanläggn.
Årsavgifter
Andrahandsuthyrning
100
Andrahandsuthyrning
100
Vatten och avlopp
Vinterliggare
70
Vinterliggare
70
Renhållning städning
Köavgifter
70
Köavgifter
70
Omflyttningsavgift
25
                           El för drift
Omflyttningsavgift
25
Gästplatsavgifter
50
                                                           S:a löpande drift
Gästplatsavgifter
50
                              
P-avgifter
150
150
Övriga externa kostnader
P-avgifter
El-avgifter
100
Medlemsavgifter
105
Kostnader hamnexpedition
Medlemsavgifter
105
Övriga
intäkter
30
Bevakningskostnader
Övriga intäkter
30
S:a intäkter
intäkter
Fastighetsskatt
900
S:a
11 900
Redovisningstjänster
		
IT-Program/Tjänster
Investeringar 2010		
Brygga B, byte av bommar
70
                    Övriga adm. Tjänster
Investeringar
Övriga externa kostnader
Brygga
C, byte2010
av bommar
70
Brygga
B,
byte
av
bommar
70
                     S:a övr externa kostn.
Mur mot slipen
80
bommar
70
Brygga C, byte
Omdragning
av av
el-kablar
80
Mur
mot
slipen
80
Löner och andra ersättningar
Fördelning vatten
20
Omdragning av el-kablar
80
Löner inkl. soc. kostnader
S:a investeringar
320
Fördelning
vatten
20
			Styrelsearvode inkl soc. kostnader
S:a investeringar
320
S:a löner och andra ersättn.
		
		
		
Finansiella poster
Räntekostnader
		
Avskrivningar
Byggnader och inventarier
Uppskrivningsfond
		
S:a kostnader
		
		
Budgeterat resultat
		
		

17
		

Budgeterat resultat exkl. avskrivning
på uppskrivningsfond

-200
-10
-50
-120
-380

-40
-40
-15
-95
-25
-50
-100
-365

-470
-75
-545		

-60
-550
-540
-2 440		
-540
0		

Övrig information
Medlemskap
Under 2009 har föreningens medlemsförteckning uppdaterats främst med avseende på adressuppgifter och kontaktinformation som t.ex. e-postadress. Under 2010 kommer vi att skicka ut uppgifter
om medlemskap och båtplatsinformation till samtliga medlemmar. I samband med detta utskick
kommer uppgifter att begäras som är av betydelse för föreningens register.

Aktiviteter under 2010
•
30 april 2010 Gubbröra manskör sjunger in våren. Att sjunga in våren på Valborg är vanligt på
många håll i Sverige. Nu sker det även här i Kullavik. Tid meddelas senare.
•

6 juni 2010 Nationaldagsfirande. Vi samlas 17:45 vid tennisbanorna och tågar klockan 18
ut på piren. Där sjunger och fikar vi tillsammans.

•

I början på september 2010 anordnas Kullaviks Hamnlopp för fjärde året.

•

31 december 2010 Nyår på piren. För 10:e året i rad firar vi 12-slaget ute på piren.
Samla familjen, tag med någon fyrverkeripjäs, något att skåla med och kom. Samling 23:40.

Förtöjning
Båtar som ligger i Kullaviks hamn skall förtöjas enligt hamnfunktionärernas anvisningar och enligt
båtförsäkringsbolagens rekommendationer. Det är inte alla som förtöjer båten på ett säkert och
tillfredsställande sätt. Vi har därför tagit fram rekommendationer, som skickats ut till alla.

Medlemskommunikation
Under året kommer det att göras en hel del förbättringar av hamnens hemsida och vi kommer att
bli mer informativa. Här skall medlemmarna hitta all viktig information om hamnens verksamhet.

Visionsgruppen
Vision Kullaviks Hamn – Hamn och bad i förening – har inlett sitt visionsarbete.
Visionsgruppen har i uppdrag att ta fram förslag på hamnens långsiktiga utveckling, som senare
kommer att presenteras för föreningens medlemmar.
I visionsgruppen ingår Claes Wittboldt, Ove Svan, Greger Stadenfeldt, Sven Magnus Sjögren och
Lars Arrfors.
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Kullaviks Hamnlopp

Ny logotype för
Kullaviks Hamn
Flera medlemmar har framfört önskemål om att Kullaviks Hamn
skulle ha en egen flagga i hamnen. En ny moderniserad logotype har därför tagits fram som kan användas som flagga,
vimpel, tryck på tröjor m.m. Vi tycker att den nya logotypen
förmedlar en positiv bild av Kullaviks Hamn med sol, segling
och hav.

KULLAVIKS
H A M N

Design Viveka Feder i samarbete med Kullaviks Hamns styrelse.

Ett stort tack för vårt
fina ankare.
Deltagere från Kullaviks Hamnlopp 2009

För tredje året i rad arrangerades den 12
september 2009 Kullaviks Hamnlopp.
Initiativtagare till loppet är Viveka
Feder, Ralph Nordling, Göran Lindskog
och Ingemar Nordlund alla med anknytning till Kullavik. Arrangörerna var
mycket nöjda med uppslutningen och
nästan 600 entusiaster, barn, ungdomar och vuxna sprang och gick de
olika sträckorna.
     Redan från början har loppet haft
stöttning från Kullaviks Hamn ekon.
förening, Kullaviks Bastuförening, KKKK
och inte minst det Kullaviks baserade
tidtagningsföretaget EST.
Kullaviks Hamnlopp har ytterligare
förstärkt Kullaviks Hamn som samlingspunkten för olika aktiviteter i Kullavik.
Initiativtagarna och styrelsen för Kullaviks Hamn har gemensamt tagit initiativet till att göra Kullaviks Hamnlopp
till en angelägenhet för hela Kullavik.
Redan 2009 var Kullaviks Sjöscoutkår
med i arrangemanget och inför loppet
2010 kommer även Sandlyckan/Kullavik IF att vara medarrangör.
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År 2003 blev vi kontaktade av Gun Paukku. Hon och hennes man
hade ett ankare av största storlek i sin trädgård. När maken, som
haft sin båt i Kullaviks Hamn i 30 år, dog tyckte Gun att ankaret
skulle passa i hamnen. Hon kontaktade oss och vi fick ankaret
transporterat hit. I vinter kom det till vår kännedom att hon inte
fått något riktigt tack. Vi kontaktade Gun och överlämnade ett
stort tack och en liten blomma. Dessutom satte vi upp en ny
skylt som var både rätt stavad och läsbar.

Gun Paukku som fortfarande bor i Kullavik skänkte ankaret 2003.

En mycket speciell vinter

KKKK:s följebåtar i vintervila!

Bitvis har isen varit 50 cm tjock i hamnen!

Först ut på havet till våren?

Hans kompis Robert Rönnbom valde en annan
metod

Bastubadarna har inte låtit den kalla vintern hindra
från bad!

Foto VViveka Feder

Janne Zelander har tilläggsisolerat sin båt i år

Wilma och hennes kompis prövar sina
färdigheter!

Årets vinter har varit ovanligt kall och snörik. Man måste gå tillbaka till ”de kalla vintrarna” på 40-talet för att
få en liknande vädersituation (enligt SMHI). För många av oss har det varit vackert och spännande med all is
och snö. Det är inte varje år man tryggt kan gena över isen när man skall till Korshamn. För många barn har
det nog varit en ”häftig” upplevelse att åka skridskor där man på sommaren förtöjer båten. Isen har naturligtvis förorsakat en del skador på bomflöten och dylikt men det kan inte jämföras med de skador som vinterstormarna ”Gudrun” och ”Per” åstadkom.

Men snart är den sköna
sommaren här igen!

Stämningsfulla bilder från Sjöscouternas kvällssegling och valborgsfirandet på piren då SVTjournalisten Carin Ahlqvist höll vårtalet.
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Särskilda bestämmelser
Inledande bestämmelser						
§1
Båtplatsinnehavaren i Kullaviks Hamn ekonomisk förening (KHef) eller annan som av styrelsen upplåtits rätt nyttjande av
båtplats (båtplatsinnehavaren) äger rätt till nyttjande av båtplats (förtöjningsplats) i Kullaviks hamn. För detta nyttjande av
båtplats gäller dessa av föreningsstämman utfärdade särskilda bestämmelser.

§2
Båtplatsinnehavaren äger rätt att disponera tilldelad båtplats under båtplatssäsongen, som gäller från 25 april till och
med 15 november. Båtplatsinnehavaren som ej önskar att utnyttjas sin plats skall anmälas detta till styrelsen senast den
1 mars. Därvid gäller att Båtplatsinnehavaren kan återfå den årliga båtplatsavgiften, under förutsättning att styrelsen kan
upplåta båtplatsen till någon annan under båtplatssäsongen.

§3
Hamnchefen är styrelsens representant i hamnen.

Avgifter
§4
Avgifter utgår enligt vid varje tidpunkt gällande av föreningsstämma och/eller styrelse fastställd taxa.
Avgifterna skall inbetalas till KHef i enlighet med utfärdad faktura och inom den på fakturan angivna tiden. Är
beloppet ej KHef tillhanda vid angiven tidpunkt, äger KHef rätt att debitera dröjsmålsavgift samt lagstadgad
ersättning för skriftlig påminnelse.
Vidare gäller att Båtplatsinnehavaren/hyresman inte har rätt att disponera /utnyttja båtplatsen eller annan tjänst
avgiften avser innan avgiften har betalats.
Avgifter, som inte faktureras av KHef inkasseras av hamnchef eller den styrelsen utser.
Om Båtplatsinnehavaren får möjlighet att disponera ny eller annan båtplats under pågående säsong sker avgiftsdebitering från den dag erbjuden båtplats accepteras av Båtplatsinnehavaren.
För varaktig anslutning till KHefs eluttag i hamnen gäller särskilda avgifter.
För vinterliggare (16/11 – 24/4) gäller särskilda avgifter.
För gästplatser gäller särskilda avgifter.

Driftsföreskrifter						
§5
Den som disponerar båtplats skall:
*

till styrelsen anmäla varje ändring av bostadsadress, postadress och telefonnummer.

*

inte utan styrelsens medgivande i varje särskilt fall, överlåta, utlåna, uthyra, eller annorledes
upplåta tilldelad båtplats.

*

På båtplats förtöja båt som för båtplatsen är lämplig.

*

då båtplatsen inte utnyttjas skall den upplåtas till Khef för uthyrning till gästande båtar.

*

parkeringskort skall anbringas väl synligt på plats i fordon. I annat fall kan felparkeringsavgift komma att utgå.

*

ha en nöjaktig försäkring tecknad för båt och utrustning

*

se till att hålla båten tillfredsställande förtöjd, förtöjningsändar och annat material är i fullgott skick, båtfjäder
används för större och tyngre båtar samt av hamnchefen underkänt förtöjningsgods omedelbart utbytes

*

iaktta hastighetsbegränsningen inom hamnen till högst 3 knop

*

inte placera jollar och o dyl på bryggor där det inte är avsett för detta

*

lägga sopor i härför avsedda behållare.

Uppställning och parkering av fordon, (båtvagnar o dyl) får endast ske inom markerade parkeringsrutor.
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§6
Båtplatsinnehavaren eller nyttjanderättshavare äger rätt att med egen båt utnyttja förtöjningsplatsen från och med
25 april fram till uppläggningsdagen, dock längst till 15 november. Hamnkapten kan för varje särskilt fall medgiva
längre nyttjanderättstid.
Vid båtplatssäsongens utgång skall båten vara avlägsnad från förtöjningsplatsen liksom allt förtöjningsgods.
Båtplatsinnehavaren skall, om styrelsen så påfordrar, överflytta båten till annan båtplats inom hamnen.
Anslutning till KHefs el-uttag får endast ske för elektriska handverktyg och då ansvarig person uppehåller sig i
båtplatsens närhet.
Båtplatsinnehavaren som vill lämna båten med el-anslutning skall lösa en särskild avgift för detta. Avgiften erläggs
till hamnchefen och Båtplatsinnehavaren får en dekal som visar att elavgiften är betald. Dekalen skall placeras väl
synlig på båten. Saknas el-dekal, har hamnchefen rätt att bryta strömmen till båten.
Om föreningen inte i tid tillhandahåller tilldelad båtplats, eller tillfällig likartad båtplats, har Båtplatsinnehavaren rätt
till nedsättning av avgift som svarar mot förseningen. Sådant dröjsmål, som orsakats av myndighets åtgärd, strejk,
lockout, väderlekförhållande eller annan sådan omständighet, som föreningen ej råder över, ger dock ej Båtplatsinnehavaren rätt till nedsättning av avgift.

Gästplatser				
§7
Hyra av båtplatser sker på följande villkor;
Ansvar för skötsel och drift av båtplatser i Kullaviks hamn åvilar styrelsen i föreningen.
Förtöjning i hamnen sker på eget ansvar och egen risk. Föreningen, styrelsen eller hamnchefen ansvarar inte för
skada eller förlust som förorsakar eller förorsakas av gästande båt eller dess besättning.
Hamnavgift erläggs enligt taxa i förskott mot kvitto.
Den som besöker gästhamnen i Kullavik skall visa hänsyn mot sin omgivning
Detta innebär bl a:
*

att toaletter med direktutsläpp inte får användas,

*

att grill får användas inom hamnområdet på anvisad plats eller efter hamnchefens medgivande,

*

att gemensamma utrymmen i land toaletter, duschar m m lämnas i samma skick man önskar finna dem i,

*

att sopor skall läggas i avsedda behållare,

*

att miljöfarligt avfall ej får läggas i de vanliga behållarna utan skall lämnas på miljöstationen,

*

att tystnad skall iakttas mellan kl 22.00 – 06.00,

*

att uppmärksamma övriga anvisningar enligt uppsatta skyltar och anslag inom hamnområdet.

Viktig information till dig som är medlem
Medlem, som inte önskar att utnyttja tilldelad båtplats för egen båt under säsongen 2009, skall
omgående meddela föreningen detta.
Om sådan anmälan görs senare än 20 mars skall utsänd faktura på båtplatsavgiften betalas, om
inte annat överenskommes med föreningen. Förutsatt att föreningen kan hyra ut platsen i ”andra
hand” kommer avgiften i så fall att återbetalas.
Egen andrahandsuthyrning utan föreningens medgivande är inte
tilllåten enligt föreningens stadgar.
tillåten enligt föreningens stadgar.
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Avsändare:
Kullaviks Hamn ekon.förening
Box 68
429 22 Kullavik

