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Bästa Kullavikare!
I julbrevet kanske ni såg rubriken ”Västkustens finaste
hamn”. Den föranleddes av några spontana kommen
tarer som jag i somras fick av gästande båtägare i vår
hamn. Självklart ska vi vara ödmjuka, men samtidigt
tycker jag vi kan kosta på oss att känna stolthet över
Kullaviks Hamn, som är riktigt fin och har utvecklats
gott sedan hamntvisten avslutades. I fjol färdigställde
vi våra stora infrastrukturprojekt, men fortfarande
kvarstår utbyte av en del åldriga bryggor och pon
toner. Detta går vi emellertid vidare med först när
ekonomin tillåter. Som vi berättade redan på fjolårets
föreningsstämma, har nämligen de senaste åtgärderna
ansträngt vår ekonomi, då markkomplikationer gjorde
investeringen större än beräknat. Under några år
framöver nödgas vi därför ligga lågt med större pro
jekt, och fokuserar istället på förbättrande underhåll.
När denna mandatperiod är till ända, avgår också
en av våra förgrundsgestalter och starkaste tillskynda
re, Ove Svan, ur styrelsen. Ove har genom åren haft
mycket stor betydelse för hamnen. Redan för 35 år
sedan ingick han i en grupp som bildades med
avsikt att på något sätt skapa förutsättningar för en
föreningsägd hamn. Ett tungt skäl var att man tyckte
att kommunen eftersatt underhållet, och att kom
munen prioriterade andra aktiviteter istället för att
återföra intjänade pengar till hamnen. Diskussionerna
ledde 1987 till att vår förening bildades, men det
skulleta ytterligare ett drygt decennium innan kom
munen ville sälja flera av sina hamnar. Därför hann
det bli 2001 innan KHef efter budgivning kunde köpa
och fortsätta förvalta hamnen.
Med Oves visioner gick KHef så in i ett nytt skede,
och avsåg rätta till sådant som det sedan länge fanns

ett stort behov av. För att få fler båtplatser ansök
tes om bygglov för att förlänga några av bryggorna.
Då upptäcktes det olycksaliga, att kommunen inte
förfogade över delar av det som sålts till KHef, och en
åtta år lång tvist startade. Under tiden uppfördes vårt
nuvarande hamnhus. Det var inte en dag för tidigt,
då vi ju tidigare bara hade en minimal expedition i
bastubyggnaden. Genom mycket ideellt arbete av Ove
och andra i tisdagsgruppen, kunde stora pengar sparas.
När så hamntvisten pågått i sju långa år, fick Ove
och undertecknad genom ett gott lagarbete möjlighet
att knyta upp de knutar som hunnit bildas med halva
Västsveriges advokatkår inblandad. Tidigare styrelses
ansträngningar bäddade för en lösning, och Oves
kontakter med kommunen var här ovärderliga.
När hamntvisten äntligen kunde läggas till hand
lingarna, påbörjades arbetet med att ”färdigställa”
hamnen enligt tankarna 30 år tidigare. Nu, ytterligare
några år senare, kan vi se ”Västkustens finaste hamn”,
med två nya kajer och en pir som håller för framtiden.
Väldigt mycket tack vare Ove Svan!
Välkomna till den nya säsongen, och inte minst till
vår föreningsstämma den 21 mars.
MATS PEGELOW, ORDFÖRANDE
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Rapport från

Hamngruppens arbete 2018
FOTO: OVE SVAN

Under det gångna året har arbeten utförts i
enlighet med budget.

Hamnplanen
Arbetet med spontningen av kajen mellan den västra
slipen och hamnkontoret startade redan under vintern
2017. Vi hade budgeterat för en likadan konstruktion
som på den östra kajen, men stötte tyvärr på problem
med för lite lera, som gjorde att sponten inte stod
stadigt. En inre fästpunkt borrades därför fast, med
påföljd att sponten fick flyttas ut mellan en halv och
en meter. Det gav större hamnplansyta, men krävde
också mer fyllnadsmaterial. Kajen skulle vara klar i tid
till öppningen av hamnen 2018, och den planen höll.
På den nya kajen byggdes en ny verkstad jämte
kallförråd och sopstation. I syfte att endast bereda
medlemmar tillträde till den kvarvarande slipen, mon
terades en bomanläggning som kunde tas i bruk under
hösten. Vi färdigställde vidare ett kranfundament
som ska klara en kranhöjd på cirka fem meter, med
en svängbar räckvidd på cirka fyra meter och med en
lyftkapacitet på ett ton. Pontonen vid slipen komplet
terades med en vinkel, som gav ytterligare fyra båt
platser. Under året har ytorna markerats, på den östra
sidan för bilparkeringar och på den norra för jollar.

Piren
Servicearbeten avseende el och vatten till piren.

Brygga B
Bommarnas infästningar till pontonerna har setts
över. Vi har också kontrollerat kättingarna mellan
ponton och ankare, varvid ett antal slitna kättingar
har förnyats och fått nya infästningar till land.

Brygga C
Montering av nytt trädäck vid kontoret. Kontroll av
kättingar mellan ponton och ankare, varvid ett antal
slitna kättingar förnyades.

Brygga J, D, E, F, G och H
Kontroll av kättingar till förankringarna, samt
förnyande av landgång.

Brygga K, L, M och N
Kontroll av kättingar till förankringarna.
FOTO: INGEMAR NORDLUND

Hamnkontoret
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Smärre reparationer och komplettering av verktyg.

Elutrustning
Smärre reparationer på belysning och eluttag.
HAMNGRUPPEN DEN 7 JANUARI 2019

FÖRENINGSSTÄMMA

Kallelse & dagordning

föreningsstämma
21 mars 2019

Styrelsen för Kullaviks Hamn ekonomisk förening kallar härmed till ordinarie föreningsstämma torsdagen den 21 mars 2019 klockan 18.30 i Kullaviksskolans matsal.

Dagordning
§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
§8
§9
§ 10
§ 11
§ 12
§ 13
§ 14
§ 15
§ 16
§ 17
§ 18
§ 19
§ 20
§ 21
		
§ 22
§ 23
§ 24

Öppnande av stämman och fastställande av dagordning.
Val av ordförande vid stämman.
Val av protokollförare
Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Fråga om stämman utlysts i behörig ordning.
Fastställande av röstlängd.
Styrelsens redovisningshandlingar för räkenskapsåret 2018.
Revisorernas berättelse.
Fastställande av balans- och resultaträkning.
Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
Beslut med anledning av föreningens resultat enligt balansräkningen.
Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer.
Behandling av från medlem, enligt stadgarnas § 15, inkommen fråga.
Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter.
Val av styrelsens ordförande.
Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.
Val av revisorer jämte suppleanter.
Val av valberedning.
Fastställande av omräkningstal för beräkning av medlemsinsatsers maxvärde.
Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår.
Fastställande av medlemsavgifter samt hyror för ett år för de olika båtplatsklasserna
och övriga tjänster som föreningen tillhandahåller.
Särskilda bestämmelser för Kullaviks Hamn.
Övriga ärenden.
Stämman avslutas.

Rösträtt på föreningsstämman äger enligt stadgarna endast medlem som fullgjort sina förpliktelser
gentemot föreningen.
Kullavik den 5 februari 2019
Styrelsen för Kullaviks Hamn ekonomisk förening
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årsredovisning
Styrelsen för Kullaviks Hamn ekonomisk förening, med säte i Kungsbacka kommun,
får
härmed
årsredovisning
för räkenskapsåret
2018
- 01- 01 – 2018
-12-31.
Styrelsen
för avge
Kullaviks
Hamn ekonomisk
förening, med säte
i Kungsbacka
kommun,
får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2018-01-01 - 2018-12-31.

förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten
Föreningen förvaltar Kullaviks Hamn i Kullavik och har till ändamål
att främja medlemmarnas ekonomiska intressen.
Medlemsinformation
141 (125) medlemmar har anmält att de tillfälligt under 2018 inte önskat utnyttja
tilldelad båtplats, som då genom föreningen har hyrts ut i andra hand. 89
medlemmar har flyttat om till en annan båtplats än sin egen.
- Hamnen är medlem i Riksföreningen Gästhamnar Sverige.
- Antalet gästdygn har varit 189 (153).
- Antalet medlemmar uppgår vid verksamhetsårets utgång till 526 (518).
- Fullt betalda medlemsinsatser är 563 (546).
- Externa båtplatskön innehåller 427 (421) köande och internkön 122 (114) köande.
Flerårsöversikt (tkr)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster exkl. avskrivning
på uppskrivningsfond och utnyttjad stormfond.
Soliditet
Insatskapitalets värde i relation
till det egna kapitalet

2018
3 012

2017
2 677

2016
2 429

2015
2 384

2014
2 325

2
84,2%

-65
79,3%

-246
82,9%

-198
87,9%

122
91,6%

91,3%

87,6%

85,8%

86,2%

87,5%

Medlems- Uppskrivn.
Förändring av eget kapital
insatser
fond
Belopp vid årets ingång
11 581 119 9 577 208
Stormfond
Utnyttjad stormfond
Höjning av eget kapital
1 534 500
Båtplatsbyten / betalda insatser
124 749
Återföring Uppskrivningsfond 2018
-542 280
Disposition av föregående års resultat
Årets resultat
Eget kapital 2018-12-31
13 240 368 9 034 928

Storm- Balanserat
fond
resultat
416 337 -1 783 472
274 000

-65 261
690 337 -1 848 733

Årets
Summa
resultat eget kapital
-65 261 19 725 931
274 000
0
1 534 500
124 749
-542 280
65 261
0
1 763
1 763
1 763 21 118 663

Förslag till behandling av ansamlad förlust
Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):
ansamlad förlust
årets vinst
behandlas så att
i ny räkning överföres

-1 848 733
1 763
-1 846 970
-1 846 970
-1 846 970

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

18-01-01
18-12-31

17-01-01
17-12-31

3 012 201
237 896
3 250 097

2 676 933
201 263
2 878 196

2
3
4

-483 898
-851 709
-776 544

-554 288
-669 912
-626 047

5

-1 556 841
-3 668 992

-1 497 735
-3 347 982

Rörelseresultat

-418 895

-469 786

Finansiella poster
Ränteintäkter och liknande intäkter
Räntekostnader och liknande kostnader
Resultat efter finansiella poster

408
-122 030
-540 517

331
-138 086
-607 541

542 280
1 763

542 280
-65 261

1 763

-65 261

Belopp i SEK
Not
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Kostnader löpande hamndrift
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar
Summa rörelsens kostnader

Bokslutsdispositioner
Övriga bokslutsdispositioner
Resultat före skatt
Skatter
Skatt på årets resultat
Årets resultat

1
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balansräkning
BALANSRÄKNING

Belopp i SEK

Not

18-12-31

17-12-31

11 958 007
0
12 349 871
37 476
24 345 354

9 714 703
914 634
13 126 957
26 050
23 782 344

0
4 511
55 346
59 857
677 693
737 550

71 535
276 758
77 459
425 752
659 025
1 084 777

25 082 903

24 867 121

13 240 368
9 034 928
22 275 296

11 581 119
9 577 208
21 158 327

690 337
-1 848 733
1 763
-1 156 633
21 118 663

416 337
-1 783 472
-65 261
-1 432 396
19 725 931

3 290 000
56 040
3 346 040

3 550 000
0
3 550 000

0
109 820
260 000
41 190
43 988
163 203
618 201

20 525
1 072 503
260 000
41 190
21 127
175 845
1 591 190

25 082 903

24 867 121

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Pågående arbeten
Hamnanläggning
Maskiner och inventarier
Summa anläggningstillgångar

7
8
9

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Medlemsinsatser
Uppskrivningsfond
Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Stormfond
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital
Skulder
Långfristiga skulder
Företagslån
Checkräkningskredit
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Förskott från kunder/medlemmar
Leverantörsskulder
Företagslån, kortfristig del
Skatteskuld
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Tilläggsupplysningar
Redovisningsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med
årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10,
Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar.

Nyckeltalsdefinitioner

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader,
men före extraordinära intäkter och kostnader.
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade
reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent
av balansomslutningen.

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader,
sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Noter
NOT 11 –Rörelsens
RÖRELSENSintäkter
INTÄKTER
Not
Nettoomsättning
Årsavgifter båtplatser
Andrahandsuthyrning & omflyttningsavgifter
Avgift andrahandsuthyrning medlemmar
Vinterliggare
Köavgifter
Gästplatsavgifter
P-avgifter
Slipavgifter
El-avgifter
Medlemsavgifter
Övriga rörelseintäkter
Övriga intäkter

2018
2 025 046
274 549
56 400
64 000
76 160
30 200
232 710
9 200
79 536
164 400
3 012 201

2017
1 742 004
322 733
66 400
70 560
22 950
198 538
97 448
156 300
2 676 933

237 896
237 896

201 262
201 262

3 250 097

2 878 195

Underhåll & reparation hamnanläggning
Dykarbeten
Vatten och avlopp
Renhållning, städning
El för drift
Vidarefakturerade varor och kostnader

2018
194 403
0
8 539
91 005
130 445
59 506

2017
307 487
17 850
8 462
68 140
152 349
0

Summa kostnader löpande hamndrift

483 898

554 288

Summa rörelsens intäkter

Not 2 Kostnader löpande hamndrift

Not 2 – Kostnader löpande hamndrift
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Not 3 Övriga externa kostnader

Not 3 – Övriga externa kostnader

Kostnader hamnexpedition
Bevakningskostnader
Fastighetsskatt
Redovisningstjänster
Revisionsarvode
IT-Program & tjänster
Advokatkostnader, vattenrättstvist mm
Konsultarvoden och övriga administrativa tjänster
Inhyrd personal
Övriga externa kostnader
*)

2018
11 932
79 430
20 595
44 065
23 801
77 295
0
44 553
221 370
328 668

Summa övriga externa kostnader

851 709

*) Specifikation av övriga externa kostnader
- Förbrukningsmateriel
- Förbrukningsinventarier kontor mm
- Annonsering och övrig reklam
- Sjöräddningssällskapet
- Hamndagen och KKKK-firande
- Arbetskläder och skyddsmateriel
- Kontorsmateriel och trycksaker
- Årsredovisning och kallelse inkl utskick och tryck
- Porto
- Försäkringskostnad
- Telefon, datakommunikation och mobiltelefon
- Bankavgifter
- Övriga förvaltningskostnader

2017
15 433
73 475
20 595
104 604
21 725
73 178
45 020
79 490
236 392
669 912

23 718
24 927
16 320
0
37 909
0
36 848
70 750
17 920
17 935
43 776
23 105
15 460
328 668

18 266
5 000
30 466
4 564
8 770
68 020
2 952
13 184
19 981
20 871
7 170
236 392

Löner och ersättningar har uppgått till:
Styrelsen
Övriga anställda
Summa löner och ersättningar

2018
98 000
494 239
592 239

2017
101 550
391 112
492 662

Sociala avgifter enligt lag och avtal

181 556

133 384

Summa löner, andra ersättningar och sociala avgifter

773 795

626 046

37 148

Not 4 Löner, andra ersättningar och sociala avgifter

Not 4 – Löner, andra ersättningar och sociala avgifter

Not 5 Avskrivningar

Not 5 – Avskrivningar

Materiella 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 tekniska anläggningar
5

Not 6 Bokslutsdispositioner

Not 6 – Bokslutsdispositioner
Återföring avskrivning uppskrivningsfond mot eget kapital
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2018
542 280

2017
542 280

Not 7 Byggnader och mark

Not 7 – Byggnader och mark

Ingående anskaffningsvärden
Uppskrivning byggnader och mark
Årets anskaffning
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

18-12-31
5 875 097
6 852 000
2 535 426
15 262 523

12 727 097

Ingående avskrivning
Årets avskrivning
Utgående ackumulerad avskrivning

-3 012 394
-292 122
-3 304 516

-2 761 513
-250 881
-3 012 394

Redovisat värde för fastighet i Sverige
Taxeringsvärde för fastighet i Sverige

11 958 007
4 119 000

9 714 703
4 119 000

Ingående anskaffningsvärden
Uppskrivning hamnanläggningen
Inköp
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

18-12-31
16 350 122
8 148 000
471 428
24 969 550

17-12-31
15 951 348
8 148 000
398 774
24 498 122

Ingående avskrivning
Årets avskrivning
Utgående ackumulerad avskrivning

-11 371 165 -10 152 181
-1 248 514 -1 218 984
-12 619 679 -11 371 165

Redovisat värde för hamnanläggning

12 349 871

13 126 957

Ingående anskaffningsvärden
Inköp maskiner och andra tekniska anläggningar
Årets utrangering
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

18-12-31
206 957
27 631
-19 208
215 380

17-12-31
186 957
20 000

Ingående avskrivning
Årets avskrivning enligt plan, maskiner och andra tekniska anläggningar
Ackumulerade avskrivningar utrangerad utrustning
Utgående ackumulerad avskrivning

-180 907
-16 205
19 208
-177 904

-153 037
-27 870
0
-180 907

37 476

26 050

18-12-31
1 000 000
56 041

17-12-31
1 000 000
0

18-12-31
3 290 000
260 000
3 550 000

17-12-31
3 550 000
260 000
3 810 000

Not 8 Hamnanläggning

Not 8 – Hamnanläggning

Not 9 Maskiner och inventarier

Not 9 – Maskiner och inventarier

Redovisat värde för maskiner och andra tekniska anläggningar

Not 10
10 –Checkräkningskredit
Checkräkningskredit
Not
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till
Utnyttjad kredit uppgår till

Not 11
11 –Företagskrediter
Företagskrediter
Not
Långfristigt banklån
Kortfristig del av långfristig skuld

17-12-31
5 875 097
6 852 000

206 957

kULLAVIKS HAMN EKONOMISK FÖRENINg
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Not 12 Ställda säkerheter

Not 12 – Ställda säkerheter

18-12-31
4 900 000

Pantbrev i fastighet

Not 13 – Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret

Not 13 Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret
Hamnens drift och underhåll har skett i enlighet med fastställd verksamhetsplan för 2018.
Norra kajen har färdigställts, och nybyggnad av verkstadslokal har i stort sett slutförts.
De senaste årens stora investeringar har tärt på likviditeten, varför det egna kapitalet ökades
genom en utdebitering på 2 750 kronor per båtplats.
Mer information finns i förvaltningsberättelse och verksamhetsplan, liksom i ordförandens text
på sidan 3 och i Hamngruppens rapport på sidan 4.

Kullavik 2018-02-02

MATS PEGELOW,
ORDFÖRANDE

CHRISTINA BRODD

BJÖRN EGERÖD

JOAKIM HERMANSSON

INGEMAR NORDLUND

OVE SVAN

ULF WETTERLUNDH

Vår revisionsberättelse har avgivits 2019-02-07

PER-ACKE JACOBSSON, 					JOAKIM WAKEUS
AUKTORISERAD REVISOR
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MOTIONER & förslag
Behandling av från medlem, enligt stadgarnas § 15,
inkommen fråga
Motion från Leif Danielsson
Min motion inför årsmötet avser de nya
parkeringsplatserna vid mastkranen. Jag föreslår
att dessa parkeringsplatser (utom handikapplatserna)
skall tidsbegränsas till högst en timma, samma som vi
har för platserna vid piren. Detta så att platserna kan
användas för av- och pålastning och kortare besök till
hamnkontoret och båten.

Styrelsens svar
Styrelsen anser att det vid mastkranen redan finns
tillräcklig möjlighet att stanna bilen för av- och
pålastning, och föreslår därför att motionen avslås.

Motion 1 från Torbjörn Nilsson
Jag vill påpeka att i stadgarna föreslagen dagordning
till årsmötet har ett par logistiska fel. Jag föreslår
därför att stadgarnas § 17 justeras enligt de med
kursiv stil angivna ändringarna nedan, dock utan
inlagda kommentarer.
§ 17. Vid ordinarie föreningsstämma, som skall hållas
årligen inom fyra (4) månader från räkenskapsårets
slut, skall följande ärenden förekomma:
– val av ordföranden för stämman
– val av protokollförare
– val av två justeringsmän tillika samt två rösträknare
Kommentar: Det är högst olämpligt att justerare och
rösträknare är samma personer. Vid en sluten votering
träder rösträknarna in i en roll, som då blockerar en
fortsättning av mötet, då dessa således inte kan justera
protokollet . Om det är olika personer, kan mötet fort
skrida utan avbrott under rösträkningen.
– fråga om föreningsstämman utlysts i behörig
ordning
– fastställande av röstlängd
– styrelsens redovisningshandlingar för det förflutna
räkenskapsåret
– revisorernas berättelse
– fråga om fastställande av balans- och resultaträk
ning och förekommande fall koncernbalans- och
koncernresultaträkning
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– fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelse
ledamöterna
– beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust
enlig balansräkningen
– bestämmande av ersättning till styrelseledamöter
och revisorer
– behandling av från medlem, enligt § 15, inkommen
fråga
Kommentar: Denna fråga skall givetvis behandlas före,
såväl val av ny styrelse, som fastställandet av verksam
hetsplan, budget och avgifter, enär ett bifall av årsmötet
till en motion, kan påverka dessa beslut.
Avgående styrelses förslag till verksamhetsplan, budget
och avgifter måste ”ta höjd” för eventuellt bifall av i tid
inlämnad motion, som kan påverka dessa förslag etc.
Dagens ordning i dagordningen kan innebära att ett
bifall av en motion gör att halva årsmötet måste tas
om igen eller i värsta fall att ett helt nytt/extra årsmöte
behöver utlysas.
– fastställande av antal styrelseledamöter och
suppleanter
– val av styrelsens ordförande
– val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
– val av revisorer jämte suppleanter
– val av valberedning
– fastställande av omräkningstal för beräkning av
insatsens maxvärde
– fastställande av verksamhetsplan och budget för
kommande verksamhetsår
– Särskilda bestämmelser för Kullaviks Hamn
– fastställande av medlemsavgifter samt hyror för ett
år för de olika båtplatsklasserna och övriga tjänster
föreningen tillhandahåller
– Se ovan
– övriga ärenden

Styrelsens svar
I den delen som avser att rösträknare och justerings
män inte bör vara samma personer, föreslår styrelsen
att motionen bifalls.
I den delen som avser ändrad ordningsföljd i
föreningsstämmans dagordning, anser styrelsen att

ändringen kan göras utan stadgeändring. Stadgarna
anger ju endast vilka ärenden som ska förekomma på
föreningsstämman, och inte någon inbördes ordnings
följd. Styrelsen har därför redan till föreningsstämman
2019 utfört denna förändring av dagordningen. Se
vidare sidan 5.

Motion 2 från Torbjörn Nilsson
Jag föreslår att den extra administrativa avgiften, som
2018 var 500 kronor, ej debiteras båtplatsinnehavaren,
utan den som hyr platsen i andra hand.
Kommentar: Varför skall båtplatsinnehavaren ”straffas”
med extra avgifter för att man är snäll och upplåter sin
plats till hamnens förfogande då man för tillfället inte har
för avsikt att utnyttja densamma? För mig obegripligt.

Styrelsens svar
Antalet båtplatser som lämnas för uthyrning har
det senaste decenniet ökat, från ett fåtal till drygt

40 procent av hamnens alla båtplatser. Ett knappt
hundratal av dessa består i sin tur av medlemmar som
önskar en annan båtplats i hamnen. Vi kan alltså se att
ett stadigt ökande antal medlemmar inte har använd
ning för sin båtplats, liksom att många har fel båtplats.
Samtidigt köar långt fler för att överhuvudtaget få en
båtplats. Att fördela platser i detta gigantiska pussel
är en grannlaga administrativ uppgift, som varje år
kostar mycket tid och pengar. Avgiften på 500 kronor
förslår inte.
Styrelsens uppfattning är att avgiften ska tas ut där
problemet uppstår, alltså hos den medlem som inte
vill nyttja sin plats. Vill denne slippa avgiften för en
plats som ändå inte används, kan en lösning vara att
avsäga sig platsen. Då kan platsen erbjudas till någon
ur den långa kön som behöver den bättre, vilket också
skulle minska det kraftigt växande problemet med
andrahandsuthyrning och omflyttning i hamnen.
Styrelsen föreslår att motionen avslås.

Styrelsens förslag till stadgeändring
Styrelsen föreslår föreningsstämman att besluta om
ändring i stadgarnas § 4, första meningen, genom att
stryka textstycket ”främst envar inom föreningens
verksamhetsområde bosatt, det vill säga personer som
är mantalsskrivna eller äger fastighet inom Kungs
backa kommun, nordligaste del, Släps församling.”
Ny lydelse för detta stycke föreslås därmed vara
”Till medlem antas den som har för avsikt att utnyttja
föreningens hamnanläggning, dock att styrelsen äger

rätt att vägra begärt medlemskap, då hamnanlägg
ningens kapacitet kan befinnas tillfullo utnyttjad med
förefintliga medlemmar.”
Anledningen till styrelsens förslag är att vi som bor
i Kullavik inte längre tillhör Släps församling, utan
sedan 2015 Kullaviks församling. Vidare härrör den
geografiska indelningen från den tid då föreningen
bildades, och är inte längre aktuell.
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Valberedningens förslag

till ledamöter inför ordinarie föreningsstämma 2019
Styrelsens ledamöter väljs för en mandattid på två år. Detta innebär att cirka hälften av
ledamöterna blir föremål för omval varje år. Undantag från detta är föreningens ordförande,
revisorer samt revisorssuppleanter, som väljs för ett år i taget.

Uppdrag

Namn

Mandattid

Ordförande

Mats Pegelow

Omval till 2020

Ordinarie ledamöter

Ingemar Nordlund

Omval till 2021

Jonas Hallberg

Nyval till 2021

Björn Egeröd

Vald till 2020

Ulf Wetterlundh

Vald till 2020

Joakim Hermansson

Vald till 2020

Stephen Mathiason

Nyval till 2021

Robert Rönnbom

Omval till 2021

Håkan Nilsson

Nyval till 2021

Tomas Jange

Vald till 2020

Benny Helgesson

Omval till 2020

Per-Acke Jacobsson

Omval till 2020

Stig Johansson

Omval till 2020

Gun Sjöstrand

Nyval till 2020

Anna de Sousa Mestre

Jan Borre

Suppleanter

Ordinarie revisorer

Revisorssuppleanter

Kullavik 2019-01-24
Dan Manhed

FOTO: ANDREAS PEGELOW

Valberedningen meddelar att den till vissa delar avverkat flera
mandatperioder och därför snart helt eller delvis bör förnyas.

Verksamhetsplan 2019
Piren
Demontering av bojar då dessa ersätts av bommar.
Service på bommar och övrig utrustning.

Hamnplanen
Planerar för en mur vid slipen, samt förstärkning av
muren vid slipens västra del och en ny landgång där.

Pontoner
Fortsätter med förstärkningsarbeten på pontonerna.
En ny konstruktion för övergångarna mellan ponto
nerna kommer att monteras.

Hamnkontoret
Kontorsdelen kommer att utökas genom att vi tar
bort väggen mellan kontoret och nuvarande verk
stadsutrymmet. En större och rymligare verkstad
placeras istället i den nya byggnaden på norra kajen.

övrigt
Övrig verksamhet i hamnen för 2019, blir det
återkommande underhållsarbetet, i enlighet med
budgeten.
I syfte att hålla nere kostnaderna, kommer
föreningens medlemsbrev framöver endast att
distribueras via e-post. Anmäl därför din e-post
adress till johanna@kullavikshamn.se, om du
inte redan gjort det. Medlemsbreven och all annan
information kring föreningen publiceras även på
kullavikshamn.se.

FOTO: ANDREAS PEGELOW

Styrelsens förslag till

avgifter 2019
Angivna värden är inklusive moms, (föregående års värde anges inom parentes).
• Medlemsavgift enligt stadgarnas § 7 300 (300) kr
för år 2019.

• Tilläggsavgift för icke medlemmar som hyr i andra
hand är 140 kr per kvm.

• Båtplatsavgift 215 (200) kr per kvm avgiftsyta +
grundavgift 625 kr.

• Omräkningstalet för medlemmarnas maximala
värde vid försäljning eller byte av båtplats, enligt
stadgarnas § 6, föreslås vara 1,14 (1,14) för 2019,
avrundat till helt antal kronor.		

• Avgift för sommarel 700 (700) kr per debiteringsperiod.
• Administrativ avgift vid tillfällig omflyttning till
större båtplats utgår med ett tillägg på 90 kr
per kvm erhållen tilläggsyta med en minimiavgift
på 500 kr. Önskar man lämna sin båtplats för
andrahandsuthyrning utgår en administrativ
avgift på 500 kr.

• Lagstadgad påminnelseavgift på 60 kr debiteras
vid utskick av påminnelser.
• Dröjsmålsränta (referensränta + 8 %) debiteras vid
för sen betalning.
• Föreningen erbjuder medlemmarna fakturor via
e-post. De som ändå väljer att få pappersfakturor,
debiteras 50 kr faktureringsavgift.

FOTO: EMMA GLAUMANN

• Avgift för P-kort 375 (350) kr.

Styrelsens förslag till

Budget 2019

( I tkr, exklusive moms )

Intäkter
Årsavgifter båtplatser
Andrahandsuthyrn. & omflyttn.avgifter

Kostnader löpande hamndrift
2 471
377

Underhåll & reparation hamnanläggning

-325

Övrigt

-75

Vinterliggare

60

Vatten och avlopp

-20

Köavgifter

84

Renhållning, städning

-70

Gästplatsavgifter

30

El för drift

-150

S:A LÖPANDE DRIFT

-640

P-avgifter

192

Slipavgifter

16

El-avgifter

70

Medlemsavgifter

162

Övriga intäkter

78

S:A INTÄKTER

3 540

Investeringar 2019
Bommar 31 stycken

350

Kätting
Kantskoningar B+C bryggorna

25
100

Nya verkstaden
S:A INVESTERINGAR

35
510

Övriga externa kostnader
Kostnader hamnexpedition

-100

Bevakningskostnader

-75

Fastighetsskatt

-25

Redovisningstjänster

-30

Revisionsarvode

-23

IT-program & tjänster

-97

Övriga administrativa tjänster

-25

Övriga externa kostnader

-291

S:A ÖVR EXTERNA KOSTNADER

-666

Löner och andra ersättningar
Löner inkl. sociala kostnader

-798

Styrelsearvode inkl sociala kostnader

-139

S:A LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR

-937

Finansiella poster
Intäkter och kostnader per kvadratmeter

Räntekostnader

Summa intäkter

278 kr

Hamndrift

-50 kr

Avskrivningar

Externa kostnader

-52 kr

Personalkostnader

-74 kr

Avskrivningar

-83 kr

Återf. uppskrivn.fond mot eget kapital

Finansiella kostnader

-10 kr

S:A KOSTNADER

Summa kostnader
RESULTAT

Byggnader och inventarier

-125

-1 057

Uppskrivningsfond

-542
542
-3 425

-269 kr
9 kr

Budgeterat resultat
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GLAUMANN DESIGN

i Kullaviks Hamn 2019
21 mars

Föreningsstämma i
Kullaviksskolan 18.30.

27 april

PIR öppnar klockan 13.00, med
ett tak mellan containrarna som
gör det mer ombonat. Värmen
skruvas upp och det blir fler öl
från olika mikrobryggerier.

30 april

Valborgsfirande med Gubbröra
som sjunger in våren.

31 maj–2 jun KKKK:s Rikskval & Feva Super
Cup.
6 juni

För sjätte året Kullaviks Hamndag med nationaldagsfirande.

30 juni

KKKK:s Pelle P Archipelago
Race.

2–4 aug

KKKK:s SM Laser Master.

14–15 sept KKKK:s Kullavik Skiff.

i Kullaviks
Hamn 2019
12 okt
KKKK:s Höstregatta med DM
21 mars
31 dec
27 april

30 april

och KM.
Föreningsstämma i
Kullaviksskolan
18.30.
20-årsjubileum
för det traditionella nyårsfirandet på piren.
PIR öppnar klockan 13.00, med ett
tak mellan containrarna som gör det
mer ombonat. Värmen skruvas upp
och det blir fler öl från olika mikrobryggerier.
Valborgsfirande med Gubbröra som
sjunger in våren.

31 maj–2 jun KKKK:s Rikskval & Feva Super Cup.
6 juni

För sjätte året Kullaviks Hamndag
med nationaldagsfirande.

30 juni

KKKK:s Pelle P Archipelago Race.

2–4 aug

KKKK:s SM Laser Master.

14–15 sept KKKK:s Kullavik Skiff.
12 okt
31 dec

KKKK:s Höstregatta med DM och
KM. Hamnkontor
Hamnkapten
20-årsjubileum
för det traditionella
Jan Jange
nyårsfirandet på piren.
070-631 68 80
janne@kullavikshamn.se
Administratör
Johanna Öfverberg
070-319 43 10
johanna@kullavikshamn.se
Kullaviks Hamn ekonomisk förening
Box 68
429 22 KULLAVIK
Tel 031-93 10 13
info@kullavikshamn.se
www.kullavikshamn.se
Bankgiro 5049-0267

