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På fjolårets ordinarie föreningsstämma, liksom vid 
informations- och frågestunden efter extrastämman i 
maj, uppmanades styrelsen av närvarande medlemmar 
att arbeta vidare med och avrapportera vissa ärenden 
på nästkommande stämma. Styrelsen uppfattade 
speciellt oro kring föreningens ekonomiska situation, 
men även en del frågor om bland annat avtalsförhål-
landen med andra intressenter i hamnen.

Låt mig börja med ekonomin, där vi för 2019 kan 
presentera ett resultat på 629 774 kronor. Höjda 
avgifter för medlemmars och andrahandshyresgästers 
båtplatser har bidragit mest på intäktssidan, medan 
bompengar från sjösättningsrampen och nya avtal 
med PIR och glasskiosken är andra förbättringar. 
Kostnadssidan har trimmats exempelvis tack vare 
bantad Hamndag, lägre konsultarvoden och utskick 
med mejl istället för med post, medan bevakningen av 
hamnen däremot inte förändrats; allt enligt stämmo-
deltagarnas önskemål. Några negativa överraskningar 
under året var den dyra extrastämman, och en lömsk 
läcka som fick VA-räkningen att skena. Ändå redu-
cerar resultatförbättringen föreningens ansamlade 
förlust med en dryg tredjedel.

Visst är det glädjande, men samtidigt bara ett litet 
steg på vägen. Avskrivningarna på hamnanläggningen 
tynger fortfarande resultatet, även om lejonparten, 
som avser det ursprungliga köpet, försvinner relativt 
snart. Tyvärr var dock vissa bryggor i ganska dåligt 
skick redan när vi för snart två decennier sedan tog 
över hamnen från Kungsbacka Kommun, och nu lever 
de definitivt på lånad tid. Och även om stora och nöd-
vändiga investeringar på senare år har gjorts i hamnen, 
krävs framöver ännu större insatser för att fortsätta 
hålla den i gott skick. Jag törs därför garantera vår 
energiska och flitiga tisdagsgrupp full sysselsättning 
i många år till. Det här hårt engagerade gubbgänget 
erbjuder inte bara en härlig arbetsgemenskap, utan 
har också genom sin ihärdighet sparat många sköna 
kronor åt oss.

Alla former av mer eller mindre ideella arbetsinsats-
er är viktiga i en förening som vår, där det behövs ak-
tiva och entusiastiska medlemmar som känner omsorg 
om sin hamn, och som utgör värdefull rekryteringsbas 
för nödvändiga uppdrag i styrelse och arbetsgrupper. 

Att mer än en fjärdedel av medlemmarna tycks sakna 
såväl båt som intresse för båtlivet och hamnen, då de 
år efter år hyr ut sin båtplats till någon av våra 434 
köande, känns därför tveksamt. Fenomenet bidrar 
också till att ytterligare 72 medlemmar tvingas hyra ut 
sin plats och hyra en annan, som passar deras båt och 
behov. Administrationen av detta pussel är en minst 
sagt grannlaga uppgift.

Min uppfattning är att vi skulle behöva få in fler 
medlemmar i hamnen som verkligen har för avsikt 
att långsiktigt använda sin egen båtplats, istället för 
att hyra ut den. Det förefaller också rimligt att ivriga 
köande andrahandshyresgäster, som bevisligen id-
kar båtliv, skulle känna ännu mer engagemang som 
fullvärdiga medlemmar. Som med alla andra frågor är 
det dock varken jag som ordförande, eller ens styrel-
sen, som har sista ordet i hur det ska vara. Nej, det är 
förstås ni medlemmar som tycker till och röstar på 
föreningsstämman, som avgör hur föreningen ska sty-
ras och utvecklas. Ta nu vara på den möjligheten, och 
kom till den ordinarie föreningsstämman i Kullaviks-
skolans matsal den 19 mars klockan 18.30. Då kan 
vi också berätta mer om våra avtalsförhållanden med 
andra intressenter i hamnen, som jag inte fick plats 
med här…

Varmt välkomna!

JOAKIM HERMANSSON, ORDFÖRANDE

P.S. Märkte ni förresten på årets faktura att pengen till 
stormfonden var mindre än de senaste åren? Efter årets 
inbetalning är fonden nämligen fullinvesterad, och upp-
går därmed till en miljon kronor. Det känns tryggt när 
vinden viner och vågorna slår in över vår hamn.

Ekonomi & engagemang

JOAKIM HERMANSSON 
ORDFÖRANDE

INGEMAR NORDLUND 
LEDAMOT

ULF WETTERLUNDH 
LEDAMOT

TOMAS JANGE 
SUPPLEANT

ROBERT RÖNNBOM 
LEDAMOT

STEPHEN MATHIASON 
SUPPLEANT

HÅKAN NILSSON 
SUPPLEANT

JOAKIM WAKÉUS 
LEDAMOT

TOMMY JANSSON 
LEDAMOT

THOMAS DAHL 
SUPPLEANT

Ordförande 
har ordet

även om stora och nödvändiga invest
eringar på senare år har gjorts i hamnen, 
krävs framöver ännu större insatser för 
att fortsätta hålla den i gott skick. 

Kontaktupp  gifter till alla i styrelsen 
hittar du på www.kullavikshamn.se.

Tryckt på RecyStar® Nature tillverkat av 100% returfiber

Bilderna i denna kallelse har tagits av Emma Glaumann, 
Joakim Hermansson, Ingemar Nordlund och Ove Svan, 

samt kommer från privata och historiska arkiv.
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Rapport från  

Hamngruppens arbete 2019
Efter de senaste årens större byggprojekt  
i hamnen, var 2019 något av ett mellanår,  
med i huvudsak färdigställande av tidigare 
påbörjade ombyggnadsarbeten, samt även  
ett visst underhåll av befintliga anläggningar.

Ute på bryggorna har ett antal mindre underhålls-
arbeten utförts, med lagning av kantskoningar, 
utbyte av några Y-bommar, samt en del skötsel av  
el- och vattensystem. På de pontoner som har till 
åren komna flytelement, har dessa fått pumpas 
för att bibehålla tillfredsställande flytkraft under 
säsongen.

B-bryggans infästningar för de förankrings kättingar 
som är fästa i betongelementen på botten, har 
förnyats och förstärkts. Samtidigt har vissa kättingar 
också behövt bytas ut, för att säkerställa hållfasthet i 
många år ytterligare.

Den nya servicebyggnaden på norra kajen har 
färdig ställts, och inrymmer nu ändamålsenliga  
lokaler för sophantering, verkstad och förråd. En 
lokal hyrs ut till glasskiosken och restaurang PIR, 
och en lokal hyrs ut till Kullaviks Sjöscoutkår.

2019 års största enskilda projekt var ombyggnaden 
av hamnkontoret, där innerväggen till den gamla 
verkstaden slogs ut. Därigenom blev kontorsdelen 
större och mer ändamålsenlig, och ett separat mindre 
förrådsrum för kontorsmaterial, arkiv, kopiering mm 
kunde inredas. Golvet har fått ljuddämpande mattor 
som förbättrat arbetsmiljön avsevärt, medan väggar 
och tak har målats om och ny bättre belysning har 
installerats.

På hamnens mark och kranfundament har Kullaviks 
Kanot och Kappseglingsklubb genom ett separat 
arrendeavtal tillåtits ersätta den tidigare kranen i 
hamnen, genom att installera en entonskran för sjö-
sättning och upptagning av mindre kappseglingsbåtar, 
såsom Starbåtar, J/70 med flera. Det är alltså KKKK 
som äger och förvaltar kranen, på fundament och 
mark som ägs och arrenderas ut av Kullaviks Hamn 
ekonomisk förening.

Styrelsen för Kullaviks Hamn ekonomisk förening kallar härmed till ordinarie förenings-
stämma torsdagen den 19 mars 2020 klockan 18.30 i Kullaviksskolans matsal.

Dagordning
 § 1. Öppnande av stämman och fastställande av dagordning.
 § 2. Val av ordförande vid stämman.
 § 3. Val av protokollförare.
 § 4. Val av två justeringsmän.
 § 5. Val av två rösträknare.
 § 6. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning.
 § 7. Fastställande av röstlängd.
 § 8. Styrelsens redovisningshandlingar för räkenskapsåret 2019.
 § 9. Revisorernas berättelse.
 § 10. Fastställande av balans- och resultaträkning.
 § 11. Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 § 12. Beslut med anledning av föreningens resultat enligt balansräkningen.
 § 13. Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer.
 § 14. Behandling av från medlem, enligt stadgarnas § 15, inkommen fråga.
 § 15. Behandling av från styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor, såsom uteslutning av  
  medlem, stadgeändringar mm enligt redogörelse på sidorna 16–18.
 § 16. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter.
 § 17. Val av styrelsens ordförande.
 § 18. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.
 § 19. Val av revisorer jämte suppleanter.
 § 20. Val av valberedning.
 § 21. Fastställande av omräkningstal för beräkning av medlemsinsatsers maxvärde.
 § 22. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår.
 § 23. Fastställande av medlemsavgifter samt hyror för ett år för de olika båtplatsklasserna och  
  övriga tjänster som föreningen tillhandahåller.
 § 24. Särskilda bestämmelser för Kullaviks Hamn.
 § 25. Övriga ärenden.
 § 26. Stämman avslutas.

Rösträtt på föreningsstämman äger enligt stadgarna endast medlem som fullgjort sina förpliktelser 
gentemot föreningen.

Kullavik den 15 februari 2020

Styrelsen för Kullaviks Hamn ekonomisk förening

FÖRENINGSSTÄMMA  

Kallelse & dagordning
förenings

stämma 
19 mars 2020
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årsredovisning

förvaltningsberättelse

resultaträkning

Styrelsen för Kullaviks Hamn ekonomisk förening, med organisationsnummer 716408-2658  
och säte i Kungsbacka Kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret  
2019-01-01–2019-12-31.

Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten
Föreningen förvaltar Kullaviks Hamn i Kullavik och har till ändamål
att främja medlemmarnas ekonomiska intressen.

Medlemsinformation
141 (141) medlemmar har anmält att de tillfälligt under 2019 inte önskat utnyttja
tilldelad båtplats, som då genom föreningen har hyrts ut i andra hand. 72 (89)
medlemmar har flyttat om till en annan båtplats än sin egen.
 - Hamnen är medlem i Riksföreningen Gästhamnar Sverige.
 - Antalet gästdygn har varit 174 (189).
 - Antalet medlemmar uppgår vid verksamhetsårets utgång till  522 (526).     
 - Fullt betalda medlemsinsatser är 562 (563).
 - Externa båtplatskön innehåller 434 (427) köande och internkön 113 (122) köande.

Flerårsöversikt (tkr) 2019 2018 2017 2016 2015
Nettoomsättning 3 654 3 012 2 677 2 429 2 384
Resultat efter finansiella poster exkl. avskrivning
på uppskrivningsfond och utnyttjad stormfond. 629 2 -65 -246 -198
Soliditet 85,3% 84,2% 79,3% 82,9% 87,9%
Insatskapitalets värde i relation
till det egna kapitalet 98,0% 91,3% 87,6% 85,8% 86,2%

Medlems- Uppskrivn. Storm- Balanserat Årets Summa
Förändring av eget kapital insatser fond fond resultat resultat eget kapital
Belopp vid årets ingång 13 240 368 9 034 928 690 337 -1 848 733 1 763 21 118 663
Stormfond 266 000 266 000
Utnyttjad stormfond 0
Höjning av eget kapital 0
Nya eller inlösta båtplatser -31 680 -31 680
Återföring Uppskrivningsfond 2018 -542 280 -542 280
Disposition av föregående års resultat 1 763 -1 763 0
Årets resultat 629 774 629 774
Eget kapital 2019-12-31 13 208 688 8 492 648 956 337 -1 846 970 629 774 21 440 477

Förslag till behandling av ansamlad förlust
Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):

ansamlad förlust -1 846 970
årets vinst 629 774

-1 217 196
behandlas så att 
i ny räkning överföres -1 217 196

-1 217 196

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

RESULTATRÄKNING 
Belopp i SEK 2019-01-01 2018-01-01

Not 2019-12-31 2018-12-31

Rörelsens intäkter 1
Nettoomsättning 3 654 572 3 012 201
Övriga rörelseintäkter 295 852 237 897
Summa rörelsens intäkter 3 950 424 3 250 098

Rörelsens kostnader
Kostnader löpande hamndrift 2 -709 567 -483 898
Övriga externa kostnader 3 -517 067 -851 709
Personalkostnader 4 -957 758 -776 545
Avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar 5 -1 573 174 -1 556 841
Summa rörelsens kostnader -3 757 566 -3 668 993

Rörelseresultat 192 858 -418 895

Finansiella poster
Ränteintäkter och liknande intäkter 720 408
Räntekostnader och liknande kostnader -106 084 -122 030
Resultat efter finansiella poster 87 494 -540 517

Bokslutsdispositioner
Övriga bokslutsdispositioner 6 542 280 542 280
Resultat före skatt 629 774 1 763

Skatter
Skatt på årets resultat - -
Årets resultat 629 774 1 763
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balansräkning Tilläggsupplysningar
Redovisningsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med  
årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10,  
Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar.

Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader,  
sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

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.

Noter
Not 1  Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 2019 2018
Årsavgifter båtplatser 2 494 819 2 025 046
Andrahandsuthyrning & omflyttningsavgifter 378 822 274 549
Avgift andrahandsuthyrning medlemmar 56 400 56 400
Vinterliggare 67 200 64 000
Köavgifter 71 200 76 160
Gästplatsavgifter 34 800 30 200
P-avgifter 243 127 232 710
Slipavgifter 55 360 9 200
El-avgifter 92 944 79 536
Medlemsavgifter 159 900 164 400

3 654 572 3 012 201
Övriga rörelseintäkter
Övriga intäkter 295 852 237 896

295 852 237 896

Summa rörelsens intäkter 3 950 424 3 250 097

NOT 1 – RÖRELSENS INTÄKTER

Not 2  Kostnader löpande hamndrift
2019 2018

Underhåll & reparation hamnanläggning 367 850 194 403
Dykarbeten 36 850 0
Vatten och avlopp 45 829 8 539
Renhållning 99 722 91 005
El för drift 148 923 130 445
Vidarefakturerade varor och kostnader 10 393 59 506

Summa kostnader löpande hamndrift 709 567 483 898

Not 2 – Kostnader löpande hamndrift

BALANSRÄKNING 
Belopp i SEK Not 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 7 11 701 718 11 958 007
Pågående arbeten 0 0
Hamnanläggning 8 11 334 779 12 349 871
Maskiner och inventarier 9 27 579 37 476
Summa anläggningstillgångar 23 064 076 24 345 354

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 13 304 0
Övriga kortfristiga fordringar 48 693 4 510
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 58 450 55 346
Summa kortfristiga fordringar 120 447 59 856
Kassa och bank 1 958 359 677 693
Summa omsättningstillgångar 2 078 806 737 549

SUMMA TILLGÅNGAR 25 142 882 25 082 903

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Medlemsinsatser 13 208 688 13 240 368
Uppskrivningsfond 8 492 648 9 034 928
Summa bundet eget kapital 21 701 336 22 275 296
Fritt eget kapital
Stormfond 956 337 690 337
Balanserat resultat -1 846 970 -1 848 733
Årets resultat 629 774 1 763
Summa fritt eget kapital -260 859 -1 156 633
Summa eget kapital 21 440 477 21 118 663

Skulder
Långfristiga skulder
Företagslån 11 3 030 000 3 290 000
Checkräkningskredit 10 0 56 040
Summa långfristiga skulder 3 030 000 3 346 040
Kortfristiga skulder
Förskott från kunder/medlemmar 9 285 0
Leverantörsskulder 151 894 109 820
Företagslån, kortfristig del 11 260 000 260 000
Skatteskuld 48 652 41 190
Övriga kortfristiga skulder 38 215 43 987
Upplupna kostnader 164 359 163 203
Summa kortfristiga skulder 672 405 618 200

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 25 142 882 25 082 903
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Not 11 Företagskrediter 2019-12-31 2018-12-31
Långfristigt banklån 3 030 000 3 290 000
Kortfristig del av långfristig skuld 260 000 260 000

3 290 000 3 550 000

Not 11 – Företagskrediter   

Not 3  Övriga externa kostnader 
2019 2018

Kostnader hamnexpedition 30 154 11 932
Bevakningskostnader 85 673 79 430
Fastighetsskatt 24 170 20 595
Redovisningstjänster 3 291 44 065
Revisionsarvode 24 501 23 801
IT-Program & tjänster 71 297 77 295
Advokatkostnader 27 131 0
Konsultarvoden och övriga administrativa tjänster 6 338 44 553
Inhyrd personal 0 221 370
Övriga externa kostnader *) 244 512 328 668

Summa övriga externa kostnader 517 067 851 709

*) Specifikation av övriga externa kostnader
 - Förbrukningsmateriel 28 807 23 718
 - Förbrukningsinventarier kontor mm 37 381 24 927
 - Annonsering och övrig reklam 7 758 16 320
 - Hamndagen och KKKK-firande 2 369 37 909
 - Arbetskläder och skyddsmateriel 3 090 0
 - Kontorsmateriel och trycksaker 29 851 36 848
 - Årsredovisning och kallelse inkl utskick och tryck 33 395 70 750
 - Porto 11 381 17 920
 - Försäkringskostnad 16 425 17 935
 - Telefon, datakommunikation och mobiltelefon 32 801 43 776
 - Bankavgifter 29 427 23 105
 - Övriga förvaltningskostnader 11 827 15 460

244 512 328 668

Not 3 – Övriga externa kostnader 

Not 8  Hamnanläggning 
2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 16 821 550 16 350 122
Uppskrivning hamnanläggningen 8 148 000 8 148 000
Inköp 245 671 471 428
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 25 215 221 24 969 550

Ingående avskrivning -12 619 679 -11 371 165
Årets avskrivning -1 260 763 -1 248 514
Utgående ackumulerad avskrivning -13 880 442 -12 619 679

Redovisat värde för hamnanläggning 11 334 779 12 349 871

Not 8 – Hamnanläggning 

Not 9  Maskiner och inventarier
2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 215 380 206 957
Inköp maskiner och andra tekniska anläggningar 0 27 631
Årets utrangering 0 -19 208
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 215 380 215 380

Ingående avskrivning -177 904 -180 907
Årets avskrivning enligt plan, maskiner och andra tekniska anläggningar -9 897 -16 205
Ackumulerade avskrivningar utrangerad utrustning 0 19 208
Utgående ackumulerad avskrivning -187 801 -177 904

Redovisat värde för maskiner och andra tekniska anläggningar 27 579 37 476

Not 9 – Maskiner och inventarier

Not 10  Checkräkningskredit 2019-12-31 2018-12-31
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till  1 000 000 1 000 000
Utnyttjad kredit uppgår till 0 56 041

Not 10 – Checkräkningskredit  

Not 7  Byggnader och mark
2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 8 410 523 5 875 097
Uppskrivning byggnader och mark 6 852 000 6 852 000
Årets anskaffning 46 225 2 535 426
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 15 308 748 15 262 523

Ingående avskrivning -3 304 516 -3 012 394
Årets avskrivning -302 514 -292 122
Utgående ackumulerad avskrivning -3 607 030 -3 304 516

Redovisat värde för fastighet i Sverige 11 701 718 11 958 007
Taxeringsvärde för fastighet i Sverige 4 834 000 4 119 000

Not 7 – Byggnader och mark

Not 4  Löner, andra ersättningar och sociala avgifter 

Löner och ersättningar har uppgått till: 2019 2018
Styrelsen 76 000 98 000
Övriga anställda 643 123 494 239
Summa löner och ersättningar 719 123 592 239

Sociala avgifter enligt lag och avtal 236 648 181 556

Summa löner, andra ersättningar och sociala avgifter 955 771 773 795

Not 4 – Löner, andra ersättningar och sociala avgifter 

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 5 – Avskrivningar

Not 6  Bokslutsdispositioner
2019 2018

Återföring avskrivning uppskrivningsfond mot eget kapital 542 280 542 280

Not 6 – Bokslutsdispositioner
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revisionsberättelse

Kullavik 2020-02-12

ULF WETTERLUNDH

JOAKIM HERMANSSON 
ORDFÖRANDE

INGEMAR NORDLUND

Not 13 Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret   
Hamnens drift och underhåll har i huvudsak skett i enlighet med fastställd verksamhetsplan för 2019.
Verkstadslokalen på norra kajen har färdigstälts, liksom renovering och ombyggnad av hamnkontoret.
Reinvesteringar i nya bommar har hållits inom budget.
Mer information finns i förvaltningsberättelse och verksamhetsplan, liksom i ordförandens text
på sidan 3 och i Hamngruppens rapport på sidan 4.

Not 13 – Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret   

Not 12  Ställda säkerheter   
2019-12-31 2018-12-31

Pantbrev i fastighet 4 900 000 4 900 000

Not 12 – Ställda säkerheter 1/3

JOAKIM WAKEUS

TOMMY JANSSON

ROBERT RÖNNBOM
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styrelsens förslag

Detta för att styrelse och personal vid behov ska 
kunna    nå ut snabbt och effektivt till medlemmarna 
med nödvändig information. Därför föreslår styrelsen 
att föreningsstämman beslutar om förändring av stad-
garnas § 14, till följande fullständiga lydelse:

”En kallelse till en ordinarie föreningsstämma eller 
en extra föreningsstämma sker enligt lag, och ska 
utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor 
före föreningsstämman. Med kallelsen till ordinarie 
föreningsstämma skall till samtliga medlemmar följa 
dagordning, förvaltningsberättelse, årsredovisning, 
styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget 
samt avgifter, liksom valberedningens förslag.

Det åligger varje medlem att hålla föreningens  
styrelse underrättad om sina aktuella kontakt
uppgifter, såsom postadress, epostadress, telefon
nummer och dylikt.

Andra meddelanden bringas till medlemmarnas 
kännedom genom anslag i hamnen (endast under 

sommarsäsongen), eller genom brev eller epost, 
eller på annan öppen anslagsplats såsom föreningens 
webplats.”

Nuvarande § 14:
Kallelse till föreningsstämma sker genom skriftlig, 
personlig    kallelse. Kallelse skall vara utsänd senast två 
veckor före ordinarie och senast en vecka före extra 
föreningsstämma. Med kallelsen till ordinarie förenings-
stämma skall till samtliga medlemmar följa dagordning, 
förvaltningsberättelse, årsredovisning, styrelsens förslag 
till verksamhetsplan och budget samt avgifter liksom 
valberedningens förslag.

Det åligger varje medlem att hålla föreningens  
styrelse underrättad om sin aktuella postadress.

Andra meddelanden bringas till medlemmarnas 
kännedom    genom anslag i hamnen (endast under 
sommar säsongen), eller genom brev eller på annan  
öppen anslagsplats såsom föreningens hemsida.

Av styrelsen till ordinarie föreningsstämma 
hänskjutna ärenden:

Stadgefrågor

Från föregående ordinarie föreningsstämma
Vid föregående ordinarie föreningsstämma den  
21 mars 2019, beslutades om två förändringar av 
stadgarna:

1. Motion från Torbjörn Nilsson bifölls, så att röst-
räknare och justeringsmän vid föreningsstämma 
inte ska vara samma personer. Detta innebär för-
ändring av stadgarnas § 17, i det att punkten ”val  
av två justeringsmän tillika rösträknare” delas upp 
i två punkter; ”val av två justeringsmän” respektive 
”val av två rösträknare”.

2. Då vi som bor i Kullavik inte längre tillhör Släps 
församling, utan sedan 2015 Kullaviks församling, 
bifölls styrelsens förslag till förändring av stad-
garnas § 4, så att textstycket ”främst envar inom 
föreningens verksamhetsområde bosatt, det vill 
säga personer som är mantalsskrivna eller äger 
fastighet inom Kungsbacka kommun, nordligaste 
del, Släps församling” ströks. Ny lydelse för detta 
stycke beslutades vara ”Till medlem antas den som 
har för avsikt att utnyttja föreningens hamnanlägg-
ning, dock att styrelsen äger rätt att vägra begärt 
medlemskap, då hamnanläggningens kapacitet kan 
befinnas tillfullo utnyttjad med förefintliga med-
lemmar.”

Geografisk begränsning och köavgift
Avseende punkt 2 har styrelsen nu berett frågan 
ytterligare   , och anser att det ligger i föreningens 
intresse att ha medlemmar företrädesvis från hamnens 
närområde, då dessa har större möjlighet att aktivt ta 
del i hamnens verksamhet. Så länge vi har en lång kö 
av personer från närområdet som önskar bli med-
lemmar, önskar styrelsen stadgarnas vägledning i att i 
första hand bevilja personer från närområdet medlem-
skap. Den nedan föreslagna lydelsen ger visserligen 
fortfarande möjlighet att vid behov bevilja vem som 
helst medlemskap i föreningen, men visar en tydlig 
inriktning att det främst är personer från närområ-

det som ska komma i fråga. I de tidigare stadgarna 
begränsades också avgiften för kön till 300 kronor, 
medan den föreslagna lydelsen ger styrelsen möjlig-
het att justera avgiften. Mot denna bakgrund föreslår 
styrelsen föreningsstämman att den under punkt 2 
ovan beslutade skrivningen, ska ändras till följande 
fullständiga lydelse för stadgarnas § 4:

”Till medlem antas främst den som är folkbokförd 
eller äger fastighet inom Kullaviks eller Släps försam
lingar, och som har för avsikt att själv nyttja fören
ingens hamnanläggning. Styrelsen äger dock rätt att 
vägra medlemskap, då hamnanläggningens kapacitet 
är tillfullo utnyttjad med befintliga medlemmar.

Person, som inte kan anvisas båtplats i hamnen,  
kan om denne så önskar bli uppförd på kölista, som 
föreningen håller aktuell mot en årlig avgift, som 
fastställs av styrelsen.

Ansökan om inträde ska ske skriftligen till  
styrelsen.”

Tidigare § 4:
Till medlem antas främst envar inom föreningens 
verksamhetsområde bosatt, det vill säga personer som är 
mantalsskrivna eller äger fastighet inom Kungsbacka 
kommun, nordligaste del, Släps församling, och som har 
för avsikt att utnyttja föreningens hamnanläggning, 
dock att styrelsen äger rätt att vägra begärt medlemskap, 
då hamnanläggningens kapacitet kan befinnas tillfullo 
utnyttjad med förefintliga medlemmar.

Person, som inte kan anvisas båtplats i hamnen, kan 
om denne så önskar bli uppförd på kölista, som föreningen 
håller aktuell mot en årlig avgift, dock högst 300 kr, som 
fastställs av styrelsen.

Ansökan om inträde görs skriftligen till styrelsen.

Kallelsetid och kontaktuppgifter
Ingen av de båda vid föregående föreningsstämma 
beslutade stadgeändringarna har dock ännu kunnat 
registreras hos Bolagsverket, då stadgarnas § 14  
strider mot en ny lag som trädde i kraft den 1 juli 
2016. Lagen anger numera att kallelse till förenings-
stämma ska ske tidigast sex veckor och senast två 
veckor före ordinarie och extra föreningsstämma. I 
takt med tiden, önskar styrelsen vidare att medlem-
marna ska åläggas att hålla samtliga sina kontak-
tuppgifter uppdaterade, inte enbart postadressen. 
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Medlemskaps upphörande
Styrelsen önskar att beskrivningen av när ett medlem-
skap upphör förtydligas och harmonieras med lagen, 
och föreslår därför att förenings stämman beslutar om 
förändring av stadgarnas § 20, till följande    fullständi-
ga lydelse:

”Ett medlemskap i föreningen upphör vid  
utgången av det räkenskapsår som slutar närmast 
efter sex månader sedan medlemmen skriftligen  
har sagt upp medlemskapet eller uteslutits.”

Nuvarande § 20:
Anmälan om utträde skall ske skriftligen och vara  
försedd med medlemmens bevittnade namnunderskrift. 
Uppsägningstiden är sex månader. Tidigare uppsägning 
må ske med styrelsens godkännande.

Procedur för stadgeändringar
Lagen medger numera att stadgeändringar träder i 
kraft efter endast ett föreningsstämmobeslut. För att 
i viss mån skydda föreningen mot eventuella kupp-
artade stadgeändringsförsök, önskar styrelsen dock 
ett stadgetillägg som överensstämmer med tidigare 

gällande lagstiftning, och förmodligen även med den 
ordning som de flesta medlemmar fortfarande tror är 
gällande. Styrelsen föreslår därför föreningsstämman 
att besluta om följande tillägg till stadgarnas § 16d:

”Beslut att ändra stadgarna är giltigt om samtliga 
röstberättigade i föreningen har förenat sig om det. 
Beslutet är även giltigt om det fattats på två på var
andra följande stämmor, och på den senare stämman 
biträtts av minst två tredjedelar av de röstande. På 
den första stämman är det tillräckligt att beslutet 
fattas med enkel majoritet.” Uppdrag Namn Mandattid

Ordförande Joakim Hermansson Omval till 2021

Ordinarie ledamöter Ingemar Nordlund Vald till 2021

Tommy Jansson Omval till 2022

Joakim Wakéus Vald till 2021

Ulf Wetterlundh Omval till 2022

Robert Rönnbom Vald till 2021

Suppleanter Stephen Mathiason Vald till 2021

Thomas Dahl Omval till 2022

Håkan Nilsson Vald till 2021

Tomas Jange Omval till 2022

Ordinarie revisorer Benny Helgesson Omval till 2021

Per-Acke Jacobsson Omval till 2021

Revisorssuppleanter Stig Johansson Omval till 2021

Gun Sjöstrand Omval till 2021

Kullavik 2020-02-15

Anna de Sousa Mestre Jan Borre Ricard Fritz

Valberedningens förslag 
till ledamöter inför ordinarie föreningsstämma 2020
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.

Övriga hänskjutna ärenden

Kontaktsätt
Styrelsen anser att föreningen kan skicka informa-
tion och kallelser till medlemmarna med e-post, trots 
att det i lagen står att den ska skickas med post. För 
att föreningen ska få göra det, måste medlemmarna 
emellertid först besluta om det på en föreningsstäm-
ma. Varje medlem måste också lämna sitt samtycke. 
Det behövs alltså ingen ändring av stadgarna för att 
få kalla med e-post, däremot ett stämmobeslut. I syfte 
att ytterligare effektivisera föreningens administration 
och hålla kostnaderna nere, föreslår styrelsen därför 
föreningsstämman att besluta att föreningen får infor-
mera och kalla med e-post.

Uteslutning av medlem
I föreningens stadgar § 26 anges att medlem som 
icke iakttagit sina förpliktelser mot föreningen, eller 
som skadar föreningen eller motarbetar dess ändamål 
eller intressen, av föreningsstämman må uteslutas ur 
föreningen.

Medlemmen Springfield AB uppvisar en mångårig 
historik av ett flertal försenade betalningar till Kulla-
viks Hamn ekonomisk förening. Styrelsens utredning 

sträcker sig tillbaka till och med 2012, och visar bland 
annat att Springfield AB vid inte mindre än ett drygt 
60-tal tillfällen varit försenad med sina betalningar. 
Under samma period har betalning inkommit i rätt 
tid vid endast åtta tillfällen. De försenade betalning-
arna har avsett såväl medlemsavgift och årshyra som 
elavgifter och hyra av vinterplats. Ett knappt dussin 
betalningar har varit försenade i ett tresiffrigt antal 
dagar, varav den längsta nu reglerade förseningen 
uppgick till 215 dagar. Årshyra, elavgifter och vinter-
plats för 2019 är i skrivande stund dock fortfarande 
obetalda, varför styrelsen har beslutat överlämna dessa 
fordringar till Kronofogdemyndigheten för indriv-
ning. Även tidigare har föreningen behövt ta Krono-
fogdemyndigheten till hjälp för att få betalt av denna 
medlem.

Utöver försenade betalningar har styrelsen vida-
re upplevt stora svårigheter att kommunicera med 
Springfield AB, som inte svarar på korrespondens 
eller telefonsamtal, inte löser ut rekommenderad 
post etc. Sammantaget orsakar den här medlemmen 
ett betydande administrativt merarbete och negativ 
påverkan på föreningens ekonomi.

Mot bakgrund av redogörelsen ovan, ser styrelsen 
inte längre någon annan utväg än att yrka på att för-
eningsstämman beslutar om uteslutning av medlem-
men Springfield AB.
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 Styrelsens förslag till 

avgifter 2020
Angivna värden är inklusive moms, (föregående års 
värde anges inom parentes).

• Medlemsavgift enligt stadgarnas § 7 300 (300) kr 
för år 2020.

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

• Avgift för P-kort 375 (375) kr.

• Avgift för sommarel 700 (700) kr per debiterings-
period.

• 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 
andrahands uthyrning utgår en administrativ  
avgift på 500 kr.

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

• Medlemsinsatsers maximala värde vid försäljning 
eller byte av båtplats ska enligt stadgarnas § 6 
följa konsumentprisindex. Från 2001 till 2019  
har KPI:s årsmedelvärde förändrats från 267,10 
till 334,26, varför styrelsen föreslår förenings-
stämman omräkningstalet 1,25 (1,14) för 2020.

• 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 pappers-
fakturor, debiteras 50 kr faktureringsavgift. 

Styrelsens förslag till 

Budget 2020 ( I tkr, exklusive moms )

Intäkter 
Årsavgifter båtplatser 2 470

Andrahandsuthyrn. & omflyttn.avgifter 376

Vinterliggare 60

Köavgifter 70

Gästplatsavgifter 30

P-avgifter 234

Slipavgifter 50

El-avgifter 75

Medlemsavgifter 160

Övriga intäkter 104

S:A INTÄKTER 3 629

Investeringar 2020
Bommar 25 stycken 300

S:A INVESTERINGAR 300

Kostnader löpande hamndrift 
Underhåll & reparation hamnanläggning -379

Övrigt -51

Vatten och avlopp -25

Renhållning, städning -120

El för drift -155

S:A LÖPANDE DRIFT -730

Övriga externa kostnader 
Kostnader hamnexpedition -15

Bevakningskostnader -95

Fastighetsskatt -25

Redovisningstjänster -30

Revisionsarvode -25

IT-program & tjänster -87

Övriga administrativa tjänster -60

Övriga externa kostnader -248

S:A ÖVR EXTERNA KOSTNADER -585

Löner och andra ersättningar 
Löner inkl. sociala kostnader -847

Styrelsearvode inkl sociala kostnader -142

S:A LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR -989

Finansiella poster 
Räntekostnader -100

Avskrivningar  
Byggnader och inventarier -1 045

Uppskrivningsfond -542

Återf. uppskrivn.fond mot eget kapital 542

S:A KOSTNADER -3 449

Budgeterat resultat 180

Intäkter och kostnader per kvadratmeter
Summa intäkter  285 kr 

Hamndrift -57 kr 

Externa kostnader -46 kr 

Personalkostnader -77 kr 

Avskrivningar -82 kr 

Finansiella kostnader -9 kr 

Summa kostnader -271 kr

RESULTAT  14 kr

Verksamhetsplan 2020
I syfte att ytterligare konsolidera föreningens  
ekonomiska ställning, planeras inga mer omfattande 
eller särskilt kostnadskrävande arbeten i hamnen för 
2020. Den enda större investeringen som budgete-
rats, avser utbyte av omkring 25 Y-bommar. Gamla 
uttjänta    bommar behöver ersättas, för att säkerställa 
fullgod funktion och minimal risk för bombrott eller 
liknande problem på berörda båtplatser.

I övrigt utför tisdagsgruppen och hamnkaptenen  
löpande underhåll i hamnen, med smärre reparationer    
och service för att hålla hamnanläggningen i gott 
skick.

Under 2020 avser vi även utreda det framtida under-
hålls- och investeringsbehovet i ett mer långsiktigt 
perspektiv. Ett par decennier har snart gått sedan vi 
tog över hamnen från Kungsbacka Kommun, och re-
dan då var vissa bryggor ganska gamla och slitna. Den 
tekniska    livslängden är för länge sedan passerad, och 
det är endast genom att manuellt pumpa in luft i  
läckande pontoner, som vi kan hålla dessa delar 
flytande.    Med största sannolikhet är det också nöd-

vändigt att revisionsmuddra stora delar av hamnen,  
för att behålla    erforderligt vattendjup, och även fort-
sättningsvis möjliggöra fri passage in till mastkranen, 
varvet och hamnens inre delar. Att vi har omfattande 
investeringar framför oss står helt klart, men vi behö-
ver kalkylera och planera hur många miljoner det kan 
handla om, liksom hur investeringarna kan finansieras. 
Kullaviks Hamn är ju en ekonomisk förening med 
medlemmarnas avgifter som huvudsaklig inkomstkälla.

Vidare kommer vi att utreda om, och i så fall hur,  
fler båtplatser skulle kunna erbjudas de drygt 400 
personer som köar för att få bli medlemmar i vår för-
ening. En möjlig lösning skulle kunna vara att få fler 
platser vid omdisponering av bryggorna i samband 
med eventuellt utbyte av pontoner och revisions-
muddring, en annan att hitta styrmedel som gör att 
några av de 141 medlemmar som ändå inte använder 
sin båtplats utträder ur föreningen.

Slutligen avser vi under 2020 slutföra de sista efter 
vattenrättstvisten eftersläpande avtalsförhandlingarna 
avseende servitut etc med Kungsbacka Kommun.
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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 mik-
robryggerier.

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.

12 okt  KKKK:s Höstregatta med DM och 
KM.

31 dec  20-årsjubileum för det traditionella 
nyårsfirandet på piren.

i Kullaviks Hamn 2020
19 mars  Föreningsstämma i  

Kullaviksskolan 18.30.

Mitten april PIR öppnar, och i år ska taket 
verkligen på plats och värmen 
skruvas upp. Att serverings-
personalen även tar beställ-
ningar och levererar ut drycker, 
samt ett par nya rätter på 
menyn, är andra nyheter för i år.

30 april  Valborgsfirande med Gubbröra 
som sjunger in våren.

30–31 maj  KKKK:s RS Feva Super Cup.

6 juni  För sjunde året Kullaviks Hamn-
dag med nationaldagsfirande.

27–28 juni  KKKK:s GP RS Aero & RS Tera.

28 juni  KKKK:s Pelle P Archipelago 
Race.

4–5 juli  VM i Andunge i Korshamn.

12–13 sept  KKKK:s Kullavik Skiff Regatta.

10 okt  KKKK:s Höstregatta med  
VKSF DM.

31 dec  21-årsjubileum för det traditio-
nella nyårsfirandet på piren.

Hamnkontor
Hamnkapten  
Jan Jange
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


