
Föreningen Allmogebåtar i Luleå
Protokoll - Arsmöte 2017-04-04

Lokal: NTI gymnasiet, Trädgårdsgatan 22Luleä

Närvarande: Se separat bilaga

§ I Mötets öppnande
ordftirande Daniel Hornberg öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 2 Fastställande av röstlängd
Samtliga närvarande på mötet har rösträtt.

§ 3 Mötets utlysande
Mötet befinns vara utlyst enligt stadgama.

§ 4 Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 5 Val av ordförande och sekreterare ftir mötet
S-O Hederyd valdes till mötets ordforande och Christer Engström valdes till mötets
sekreterare.

§ 6 Val av protokolljusterare
Birger Johansson justerar mötesprotokollet.

§ 7 Verksamhetsberättelse fiir 2016
Verksamhetsberättelsen föredras muntligen av ordförande Daniel Homberg och godkänns,
se bilaga.

§ 8 Ekonomisk rapport för 2016
Ekonomiska rapporten föredras av Daniel Homberg och godkänns, se bilaga.

§ 9 Revisorsberättelse 2016 och frågan om ansvarsfrihet fiir den tid revisionen gäller
Revisorsberättelse ft)redrogs av Birger Johansson som ftireslår att styrelsen beviljas
ansvarsfrihet. Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas ftirslag.

§ 10 Fastställande av medlemsavgifter
Medlemsavgiften lor 20ll blir oförändrad och fastställdes till 200 kr per medlem. Liten
båtplats kostar 600 kr och stor båtplats kostar 1200 kr.

§ 1l Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner
Inga motioner hade inkommit.

§ 12 Bestämmande av antal ledamöter i styrelsen
Antalet ledamöter i styrelsen ska även ftjr kommande period vara 3-5 ledamöter.

Val av styrelse
Ordftiranden Daniel Hornberg
Ledamot Ove Skoog
Ledamot Rasmus Granberg
Ledamot Mats Eriksson
Ledamot Kjell Sundwall
Suppleant Hans Zackari
Suppleant Nils-Erik Holmgren
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§14

§ls

§16

§17

Val av revisorer
Omval av Birger Johansson och nyval av Tore Dahlberg.

Val av valberedare
Nils-Erik Holmgren och Lars-Gunnar Boman.

Verksamhetsplan 2017

Madelon
Arbetet med S/Y Madelon fortlöper. Däck och rigg står på tur. 8 000-10 000 kr ska
foreningen årligen avsättas ftjr kostnader av restaureringen.

Nybyggnadsprojekt i Granudden
Det finns önskemål och behov av renoveringshall, sidoverkstad, personalutrymme och
sanitetsutrymmen. Styrelsen fick i uppdrug atttillsättas en projektgrupp ftir ovanstående
ändamåI.

Germandö fyrplats
Luleå kommun har bjudit ut Germandö fyrplats till ftirsäljning och ft)reningen kommer
därmed att avsluta sitt åttagande med projektet.

Mötets avslutade
Ordftirande tackade mötesdeltagama och mötet avlutades med filmvisning av L-G Boman.

Luleå 2017-04-19

/S-O Hederyd/

M"t*
/Christer Engström/

/Birger J
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Vmrksmmhetsberättelse för 20 1 6

Ar 2016 har varit ett produktivt år för FAB. Under forsta halvåret har vi, vid sidan av den
huvudsakliga verksamheten, bollat id6er fram och tillbaka med Tekniska Förvaltningen gällande
Germandö Fyrplats. Vi har lämnat in kostnadsberäkningar för att under en treårsperiod
färdigställa anläggningen, samtidigt som vi diskuterat hur våra ekonomiska insatser i projektet
hittills skulle kunna regleras. I somras kunde vi efter en rejäl dust med bokföringen lämna in en
nådig lunta till Tekniska Förvaltningen. Efter en kort tid satt ersättningen på föreningens konto,
vilket innebär att vi nu är en solid förening. Vi skall komma ihåg att det är vi som förening som
faktiskt gjort en enorm insats i Germandöprojektet, och att det är vi tillsammans med våra
medarbetare som jobbat ihop detta.

I samma veva städade Tekniska Förvaltningen av sitt skrivbord, och överlät frågan om Germandö
Fyrplats på Fritidsförvaltningen.

Vi har sedan dess väntat på en kontakt om fortsatt samarbete, men intresset verkar ha varit svalt
från deras sida, och det har likväl svalnat hos oss. Sista budet är att fyrplatsen kommer att gå ut
till forsäljning. Vi vet ännu inte några detaljer kring detta.

Dock har vi ännu en oreglerad post med Luleå Kommun, och det är den erosionsskyddande mur
som vår medlem Rasmus med lärling har anlagt på fyrplatsen. Detta efter ytterligare ett
besvärande från grannen Brändström, där han angivit att siltiga muddermassor rann ut i havet,
och på sin väg dit forstörde den naturliga badstrand som ligger vid fyrplatsen. Efter besök kunde
vi konstatera att uppgifterna var, minst sagt, kraftigt överdrivna. lnte helt oväntat dock, bifoll
Länsstyrelsen utan syn besväret, och således fick Tekniska ett foreläggande att åtgärda detta
med en erosionsskyddande mur. Offerter på detta jobb togs in av Luleå Kommun, och prislappen
landade på hundratusentals kronor. Maskiner skulle pråmas ut, och det dög inte med vilken mur
som helst, utan den skulle väl harmonisera med omgivande natur samt anläggas av natursten.
Den skulle kort sagt inte synas, men likväl finnas där. Dock löste ovan nämnda medlemmar detta
med ett rejält muskelpass en varm sommardag. Vi tackar Rasmus och Markus för ett snyggt jobb
som efter inspektion av Länsstyrelsen blev med bravur godkänt. Detta ger oss en fordran på
Luleå Kommun, och vi skall hitta ett bra sätt för att reglera detta.

I övrigt har vi stöttat vår ekonomi med försäljning av vissa motorer och delar, vilket samtidigt varit
en välgärning for att kunna hjälpa folk att hålla igång gamla båtmotorer. Vår kursverksamhet har
ju också inbringat en del pengar.

I vanlig ordning har vår klippa, Leif Olsson, jobbat hårt för föreningens bästa. Han har byggt
båthus och täckställningar till våra båtar samt röjt upp ordentligt på området. Vidare har han sett
till att allt löpande funkat på varvet med traktor, maskiner, uppvärmning, snörojning, reparationer
och vadhelst man kan tänka sig. Vår andra medarbetare L-G Öström, som vi nu tyvärr tackat av
pga pension, har bidragit med vedforsörjning, eldning, gott kaffe samt många goda skratt och
trevliga pratstunder. Vi kommer sakna honom, och vi hoppas på att han kommer och hälsar på
oss iframtiden!

Vidare har vi kämpat på med kursverksamheten i ABF:s regi, och jobbet har främst härrörts sig
kring vår SK40 "Madelon". Det mesta av inredningen är nu på plats, och vi är nu inne på däckning
och riggning. Aven ruffen har fått sig en rejäl ansiktslyftning, och en ny hylsa till roderaxeln är
under tillverkning. Så gott som alla inredningsdetaljer samt sittbrunn mm är nu slipade, oljade,
betsade och fernissade till ett fantastiskt skick. En eloge till Birger som helt outtröttligt kämpat
med detta digra arbete!

Vi har även under året mottagit en del donationer i form av båtar, motorer, tillbehör mm. Bland
dessa märks en Finnjolle, en folkbåt samt en Lov6nbyggd båt vid namn "Glory". Sistnämnda har
en del ytskiktsjobb, men hon är i ett fantastiskt skick, och dessutom komplett med tillbehör såsom
originaldynor, extra vindruta samt nysytt kapell. Dessutom har hon en helt känd historia. Hon
innebar, den korta sträckan från Gäddvik till trots, en rejäl strapats att frakta hem. Tur att vi gillar



strapatsövningar!

Finnjollen har Fredrik Mårtensson tagit sig an, och han har också tillsammans med sonen Hugo
gått in som fadder för vår Bergmanbåt. De har tillsammans återställt båten till ett fantastiskt skick,
och den sjösattes under den gångna sommaren.

Vidare har vi deltagit på Lövskärsdagen, vilket har varit mycket uppskattat.

Tore Dahlberg har stått för årets nybygge, och resultatet är en öppen fiskebåt. Den är i princip helt
skrovklar, och skall ytbehandlas under våren. Vi hoppas på att få deltaga på jungfrufärden!

Vi har värvat ett antal nya medlemmar, och några har lämnat föreningen på endera sättet. Värt att
notera är det ökande intresset från yngre. Vi har tidigare nämnt att träbåten är det överlägsna
alternativet på sjön, och det är roligt att fler och fler inser detta.

Aterigen, vi i styrelsen riktar ett stort varmt tack till ryggraden i föreningen: medlemmarna!

Utan er vore inget möjligt, tack for Ert stöd till föreningen!

IF-i,



F(ireningcn Allnrogehåtar

Iläkenskapsår: l6-01-01 - l6-l 2-3 I

l{esu ltntenhet: I{ela ftireningen
Period: l6-01-01 - l6-12-ll

Resultatrapport
Preliminär

Sida:

IJtskrivet:

I

t7-a4-04

Senaste vernr: 205

Perioden Ackumulera(
Rörelsens intiikter mm

Nettoontsättning
ll?0
12r0

Intäkler sektion 2, liåtuppstiillning
Germandöfyr, öv ign intäkter

17 900,00
806 407,00

15 000.00

t 7 q00,00

806 407,00
l5 0m.003540 Intiikter, egen försäljning

li:a Nettoomsåttning 839 307,00 $9 307,00

Övriga rörelseintäkter
3900 Medlemsavgifter g 150,00 g IS0,00
1982 . . Övrigabidrag t46 180,00 146 tf0,00
S:a0vriga rörelseinräkrer I54 3j0p0 t j4 330.0t,

S:a Rör'elseinläkter rnm 993 637,00 993 63"t,$0

[]ruttovirrst

Övriga externa kostnader

Rörelsens kostnader
Råvanrr och förnödenheter rnm

4l l0 Direkta kosrn sektion I, I}åtbyggcri -l 625,00 -l 625,004120 Direkra kostn sektion 2, Båruppställning 4 7A4,40 _6 2M,40s740 Kostnaler.fiir !,radol-en, h*urlqsq[" _ -l 984,70 - I 9g4,70
S:trR{ivar<rrrrcltltirnÖtlenlretermm

983 322,90

-r2 382,00
-2 000,00
-t 719,00

-521,00
-23M3A

-257,26
-l 320,00
-2$7,A0
-2 972,21

-270,00
-5 1I9,00

-618,00
-210,m

-2 895,00
-6 281,00
-4 757,51

983 3?2,90

-12 382,00
-2 000,00
-r 719,00

-52 t,00
-23a63{,

-)\7 16
rr 320.00
-2 031,00
-2 972.21

-274,A0
-5 119,00

-618,00
-210,00

-2 895,00
-6 281,00
-4 757 ,5t

-r 353.70 -l 353.70

5020
5050
5090
5l t0
5221
54tI
5420
5600
56tO
5618
5620
§700
6r t0
6230
63 l0
63$0

li.l krkal
I-okaltillhehör hyrd lokal
Övr kostnader lokal
Tomträttsavgäld, arrende
Kostn verklyg mm
Förbrukningsmateri*l
Programvaror
Kostnader egna fordon
Drivmedel egna forrlon
Kcstnader Båtmotorer
Reparationer egna fbrdon
Frakter och transporter
Kontorsmateriål
I)atakornnrunikation
Höraagsfllrsäkringar
Övr kostnacler

6570 Kostlrader hank o grstgirktnto

l)crsrmalkostnatler
7010
7090
75r0

s1rffiiå{a cxlsrnil kostnader -47 018,98

-224 464,00
-10 394,00
-85 564,00
-r3 156,00

-398,90

l"0n§t"

l;'(trålnrlritrg av sems-sterlöneikuld
Arbetsgivar6vgifter

-47 018,S8

-224 464,00
-10 394,00
-8s 564,00
-t3 156,00

-398,90

?589 Övriga gnrppf{xrsäkringspreruier
7690. ,, .i)vrisa"psrsonnlkostnader
S:a Personalkostnader -333 976,90 -111 q76 qO

S:a Ilörelsens kostnader inkl råvanrr mnr -391 309,98 -301 30t,9$

Röre lseresultat före avskrivn ingar 602121,02 602 327,02

lL tirslseresul tårt eft er avskrivni ngar 642327,02 602 327,02

Rörelseresu ltat ftire fi nansiel la intäkter och kostnatler 602 327.02 602 327,02

Ilesultal cller finansiella intäkter cxh koshrader 602 3?7,02 602 327.02

ll, es u ltat töre troksl utsd isposi {.ioner osh skatt 607 317.02 602 327,02



Föreningen Al lmogebåtar

Riikeoskapsår: 16-0I-01 - 16-12-31
Resultatenhet: Hela ftireningen
Period: 16-01-01 - 16-12-31

Resultatrapport
Preliminåir

Sida: 2

Utskivet: 17-04-04

Senaste vernr: 205

Perioden Ackumulerat

Resultat fti,re skatt 602327,02 6A2327,02

Beräknat resultat 60232'1,02 602327,02

-,i

.-- i

.-i



Revisionsberättelse 201 6

avseende Allmogebåtar i Luleå, org.nr. 897002-0536.

Vi revisorer, utsedda av föreningens årsmöte, har granskat föreningens
årsredovisning, bokföring och styrelsens förvaltning för räkenskapsåret 2016-01-01
till 2016-12-31.

Här följer vårt uttalande om årsredovisningen och förvaltningen baserad på vår
revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed. Vi har planerat och genom-
fört revisionen efter bästa förmåga för att så långt som möjligt försäkra oss om att
årsredovisningen inte innehåller felaktigheter. Som underlag för vårt uttalande om
styrelsens ansvarsfrihet har vi granskat viktiga beslut, dokumenterade åtgärder och
förhållande i föreningen för att bedöma om någon styrelseledamot är ersättnings-
skyldig mot föreningen eller om styrelsen handlat i strid mot gällande lag eller
föreningens stadgar.

Vi har funnit att årsredovisningen har upprättats på ett korrekt sätt och att den ger en
riktig bild av föreningens verksamhet och resultat.

Vi tillstyrker därför att å+sstämman fastställer resultat- och balansräkningen för
föreningen enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 201 6-01-01 till 2016-12-31 .

Luleå 2017-04-03

{'i(7t-,'ra:, Lt ,'U l:t , , I

Göran Viklund
Revisor


