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Verksamhetsrapporter 

Ordförande har ordet 

Vår verksamhet och en del av de aktiviteter vi planerade att genomföra under 2020 

tvingades antingen att ställas in eller ändras i sin utformning p.g.a. den rådande pandemin.   

Intresset för att äga båt är samtidigt stigande och trycket på våra hamnplatser har aldrig 

varit större, mer än 200 personer står nu i vår kö. 

Årsmötet kunde lyckligtvis utan större påverkan genomföras i slutet av februari. Därefter 

tvingades såväl den planerade årsfesten samt funktionärsfest att ställas in. Även traditions-

enliga middagar vid öppning och stängning av våra klubbholmar ställdes in för att inte bidra 

till en ökad smittspridning. 

Lyckligtvis kunde bommar och båtar hanteras på ett säkert och bra sätt. Den förtäring som 

det bjöds på serverades utomhus och avstånd kunde utan större problem hållas mellan alla 

som bidrog med arbete. Dessa givna aktiviteter bidrar även till goda möjligheter att umgås 

och få tips och idéer från andra båtägare.  Pandemin har dessvärre inneburit att ett par av 

våra trotjänare gått ur tiden vilket naturligtvis är tråkigt.  

Summerar vi året innebär det ändå att vi inkl årsmötet hade totalt 22 medlemsaktiviteter 

även om de i vissa delar var klart påverkade av den pågående pandemin. Vi kunde även 

slutföra arbetet med flytbryggan ute vid Askskären, röja upp ordentligt i hamnen och planera 

för ytterligare uppfräschning.  

Vi i styrelsen har trotts pågående Pandemi genomfört tolv styrelsemöten, varav ett längre 

strategimöte, för ta de beslut som krävts för att allt ska rulla på.  

Nu blickar vi framåt och hoppas 2021 kan genomföras på ett lite mera normalt sätt även om 

det planerade årsmötet inte kommer att genomföras som tidigare. 

Jarl Åkerlund, ordförande 

 

Hamn & medlemmar 

Ett spännande år med många nya medlemmar till vår klubb. 

Våren började med att vi bytte ut alla nummer på bryggan till våra nya fina med Sundby-

bergsbåtklubbs logo. Sedan gick alla bommar i och vi gjorde några mindre justeringar av 

avstånd mellan några bommar då nya båtar ofta kräver ändrade utrymmen. Vi har också 

under sommaren vid två tillfällen genomfört ytterligare några små justeringar av bommarnas 

individuella mellanrum. 
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Som medlemsansvarig genomför jag löpande långa introduktionsmöten i klubbhuset där vi 

går igenom allt som rör klubben, skriver kontrakt och delar ut nycklar och dekaler.  

Under året har jag också rensat vårt medlemsregister och tagit bort alla gamla medlemmar 

som lämnat oss genom åren och städat registret.  Detta arbete pågår löpande så vi alltid 

ligger i framkant gällande datasäkerhet för den enskilda individen enligt GDPR. Har ni frågor 

om hur vi sparar och vårdar era uppgifter så kan ni alltid logga in i BAS för att kontrollera era 

uppgifter och själv genomföra uppdateringar eller ändringar som jag senare godkänner eller 

återkommer till er om. 

Vi har under året också börjat med en avgift för att stå i vår kö om 100 kronor/år, och när vi 

stänger 2020 så har vi 230 betalande kö-medlemmar och tretton medlemmar som står i vår 

VIP kö (dvs fullvärdiga medlemmar som betalt alla avgifter men som just nu inte har någon 

båt). 

Otroligt kul att klubben är så populär och att vi har så stort intresse av båtliv i Sundbyberg. 

Väl mött och ser fram emot en fin båtsommar, var rädda om varandra och era kompisar, 

medlemmarna i SBK. 

Per Hållander, hamnkapten och vice ordförande 

 

Sekreteraren 

Under 2020 har styrelsen haft 12 protokollförda möten. Årets sista möte var en heldag för 

att också hinna med övergripande strategifrågor. 

Styrelsen har utöver dessa möten jobbat med många projekt och ärenden. Några nämns på 

andra ställen i detta dokument, men jag vill ändå ta tillfället i akt att belysa det engagemang 

som läggs ner inom SBK.  

På Askskären har förankringen av bryggorna hanterats. En ny hemsida har förberetts då den 

gamla har blivit tekniskt föråldrad. Styrelsens IT-plattformar för lagring och dokumentation 

av styrelsematerial mm har ersatts, uppdaterats och förbättrats. En föråldrad PC har bytts 

ut. Den nya redovisnings-strukturen som sattes upp 2019 har fungerat bra, och alla 

ekonomiska rutiner är väl satta och dokumenterade. Den tidsödande hanteringen av 

nyckeldepositioner har rationaliserats bort. Moms- och beskattningsfrågor har också 

bevakats och hanterats.  

Kompletterande HLR-utrustning har införskaffats. Styrelseledamöter har också deltagit i ett 

antal av de seminarier och kurser som Båtunionen har hållit på olika områden. Klubbens 

miljödokument har reviderats och den praktiska hanteringen av vårt avfall har uppdaterats. 

Material och utrustningar till varvet kräver som vanligt sin ständiga tillsyn. Olika projekt som 
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ladd-stolpar, utbyggnad av internet/WiFi i hamnen, samt förstås problemet med 

bottenfärger har behandlats utförligt och konkret lett till ett åtgärdsprojekt. Omsättning på 

medlemmar och det ökade intresset för båtlivet har hållit vår hamnkapten sysselsatt. Nya 

planteringar på södra sidan av V1 är förhoppningsvis starten till fler åtgärder för att hålla 

klubbens område representativt. 

Årsmötet 2021 kommer vara mitt sista i rollen som sekreterarare i SBK. Jag vill därför passa 

på att tacka både tidigare nuvarande kollegor för det professionella och engagerade 

samarbetet som kontinuerligt präglat uppdraget. 

Björn H Jonsson, sekreterare 

 

Varv 

De större och tyngre båtarna placerades mot Marabou-parken och de lite mindre och lättare 

mot ån där bärkraften är något reducerad. Bockar och täckmaterial förvarades längs staketet 

vid verkstaden. Antalet båttrailers har ökat och det blev lite trångt där de ställdes upp 

bredvid verkstaden under sommaren. 

Kranen besiktigades under sommaren. Manöverkabeln till den byttes ut till en kraftigare som 

tål nötning bättre. Båda högtryckstvättarna servades. Traktorn har fått en ny dragkrok, 

eftersom den gamla gick av.  

Elbelysningen på klubbhuset har bytts ut till LED-belysning. Ett uppvärmt skåp har 

installerats på klubbhusets fasad vid verandan och en HLR-utrustning har placerats där. 

Två städdagar med god uppslutning av medlemmar genomfördes på våren och på hösten då 

även bommarna lades i och togs upp. 

En del flytbojar på y-bommar har fått försämrad flytkraft med åren och de sämsta håller på 

att bytas ut. Fästena till flytbryggan vid Bällsta bro reparerades, eftersom den skadades då 

vattenståndet i Mälaren sjönk efter att ha varit ovanligt högt.  

En båt på en låst trailer utsattes för stöldförsök efter torrsättningarna. Det finns fortfarande 

några båtar på trailer som är olåsta. 

Gropar, som bildats av vattenpölar på vägen på varvsområdet har jämnats till med grus.   

En viktig del blev stulen från en båtvagn, och en ny del fick specialtillverkas (den lilla vagnen 

båtarnas köl ligger på när båten läggs upp på bockar eller tas ned från dem).  Draggning med 

en kraftig magnet utfördes i ån för att försöka hitta den, men den hittades inte. Vagnarna 

har fått repareras flera gånger.  
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Varvsteamet har gjort ett fantastiskt arbete, inte minst vid våra sjö- och torrsättningar (6+6 

tillfällen). Teamet har även tagit hand om gräsklippning, snöröjning och sandning, och har 

löpande tagit många initiativ när de sett sådant som behöver åtgärdas. 

Göran Laxén, varvsansvarig 

 

Ekonomi 

Sundbybergs båtklubbs ekonomi är fortsatt god. För att anpassa avgifterna bättre till 

utgifterna så genomfördes de av årsmötet beslutade sänkningarna i avgifterna, depositionen 

för nycklar avskaffades och återbetalades och avgift för att stå i kö infördes. Allt detta 

innebar att medlemsregistret i BAS fick sig en rejäl översyn och justerades för att bli korrekt 

med avseende på familjemedlemskap med mera. Medlemmar ock köande som inte längre 

finns kvar rensades för att uppfylla GDPR.  

Under året har också en diskussion om föreningen ska vara skattepliktig för moms eller inte 

pågått i styrelsen. Ett beslut har tagits att registrera föreningen för moms från 2019 och 

framåt. Detta har genomförts och återspeglas också i budgeten för 2021. 

För att får en bättre uppföljning av kostnader och intäkter har en uppdelning på 

kostnadsställen införts och kontoplanen reviderats. Vi har under 2020 infört kostnadsställen 

Gemensam, Hamn, Varv, Kajak, Askskären och Kolfatet. Inför 2021 skapas ett ytterligare 

"Medlem" för att skiljas mellan medlemsaktiviteter som inte ska momsredovisas och tjänster 

som tillhandhålles av klubben.  

En enkel summering av ekonomin är att vi har minskat vår gemensamma kassa med ungefär 

100 tkr under året för att nu ha 2 miljoner kronor i likvida tillgångar. 

Bengt Benson, kassör 

 

Vakt & säkerhet 

Nattvakten har i stort fungerat bra. De medlemmar som inte kunnat fullgöra sitt pass har 
själva i de flesta fall ombesörjt att jourvakt kallats in. 
 
I de fall nattvakt uteblivit har den uteblivna medlemmen bötfällts i enlighet med våra regler.  
 
De egna bokningarna i BAS har fungerat bättre, en anledning är att det numera inte går att 
boka pass om man inte är båtägande medlem med hamnplats. Det har gjort att antalet 
”felbokningar” av vaktchefen minskat betydligt. 
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En del av problemet är också att icke båtägare, familj eller delägare som inte står för brygg- 
platsen bokar pass, det gör att vaktchefen sen bokar in båtägare som redan gått eller bo- 
kats in tillsammans med delägare eller familjemedlem. 
 
Endast den medlem som står på kontraktet för hamnplatsen skall boka pass. 
 
Vi har tyvärr haft besök av obehöriga på några båtar, även stöldförsök som avstyrdes av 
nattvakter, bra agerat. Även obehöriga båtar som lagt till på lediga hamnplatser har skapat 
vissa bekymmer. 
 
Belysning har förbättrats på platsen för att öka synligheten och göra det lättare att över- 
vaka. 
 
Bertil Israelsson, vaktansvarig 

 

Miljö 

Vid verksamhetsårets början avsade sig den valda miljöansvarige uppdraget av personliga 

skäl. Vid första styrelsemötet fick båda suppleanterna frågan, undertecknad åtog sig 

uppdraget. Under året har klubbens miljöpolicy uppdaterats och den har flyttats fram som 

egen rubrik på vår hemsida. Miljöpolicyn har även kommunicerats med Sundbybergs Stad 

som har ställt sig positiv till denna förändring och till policyn som helhet. Den viktigaste 

miljöfrågan under året vid sidan av policyn har varit frågan om våra båtars bottenfärger. 

Efter förslag från undertecknad har ett stort arbete lagts ner för att få fram en entreprenör 

som är villig att ta sig an blästring av de båtar som inte faller inom gränsvärdena. 3 personer 

i klubben kommer att utbildas under februari månad så att vi sedan i vår kan mäta alla 

båtbottnar. Alla båtar i hamnen skall vara rena från miljöfarlig båtbottenfärg under 2021.  

Bengt Benson utsågs till projektledare för blästringsprojektet då undertecknad har varit på 

sjukhus under december och januari. 

Vår miljöstation är undermålig och kommer att ersättas med en ny så snart som det är 

möjligt. 

Jag tycker det varit stimulerande att jobba i rollen som miljöansvarig och ser fram mot att ta 

ansvar för miljöfrågorna ytterligare något år. 

Åke Marhenke, miljöansvarig 
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Askskären 

Säsongen 2020 var en av de mest besynnerliga vi upplevt så långt. Coronaviruset satte tidigt 

sin prägel på det sätt vi fick förhålla oss till vårt stora fritidsintresse.  

Året började extra trist då vi fick bilder under vintern att vi hade haft påhälsning och inbrott i 

verkstadsförrådet. Alla batteridrivna verktyg var borta och det var väldigt stökigt. Man hade 

tagit sig in genom väggen ifrån dansbanan. Av någon outgrundlig anledning hade man även 

skurit sönder täckningen runt dansbanan vilket känns så fruktansvärt onödigt. Denna lagades 

under stängningen. 

Detta år var också ett år med få personer i Askskärsgruppen. 3 personer har gjort så gott det 

går men tack vare fantastiska insatser från medlemmar så har det ändå fungerat riktigt bra. 

Vi startade upp med en välbesökt öppning sista helgen i maj. Många engagerade deltagare 

gjorde att vi hann med allt vi brukar göra under öppning och till lunch grillades det 

hamburgare och korv på stranden vid bastun. Bland de större saker vi gjorde var att 

renovera golvet i bastun och byta lite trall på utsidan. 

Sommaren har flutit på bra och de gånger undertecknad varit ute så har det varit mycket 

båtar och en hel del gäster med många roliga möten.  

Om det var mycket folk så verkar vi pricka in en dålig helg för stängningen. Vi var 3 båtar på 

plats och 5 tappra personer i duggregnet. Vi hann dock med ganska mycket och det som vi 

inte hann med fixade ett gäng medlemmar helgen efter.  

Askskärsgruppen vill rikta ett speciellt tack till dessa medlemmar som har sett till att 

Askskären även denna sommar har varit en uppskattad pärla i Mälaren!  

Anders Lennerdahl, Askskärsgruppen 

 

Kolfatet 

Årets säsong på Kolfatet – SBK:s lilla klubbholme strax nordost om Grinda – inleddes med en 

sedvanlig öppningshelg den 18–19 maj. Ett 20-tal personer deltog och utförde 

underhållsarbete på de byggnationer SBK har på ön. Eftersom Kolfatet numera är ett 

naturreservat så gäller särskilda regler för vad som får göras på ön vilket begränsar klubbens 

möjligheter att vidta många typer av åtgärder. Efter väl utfört arbete avslutades dagen med 

en god middag i trevligt sällskap!  

Under sommaren hittade många båtar till vår lilla pärla! Det var både båtar från SBK och 

andra båtar som valde att lägga till vid vår trevliga brygga, vilket också gav lite intäkter till 

klubbkassan. 
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Även höstens stängningshelg den 21–22 september hade ett 20-tal deltagare som 

förberedde vår klubbholme för vinter. Solen sken men det var ända ganska kyligt. Som tur 

var så fick vi värma oss med en god thaigryta till middag som vi åt gemensamt i vår ”kyrka”. 

Datum för nästa års öppnings- och stängningshelger kommer att meddelas senare. Det vore 

kul om ännu fler SBK:are hittar ut till vårt fina Kolfatet under någon av dessa helger eller 

under sommaren 2020.  

Till dess får vi alla längta till vårens sjösättning! 

Göran Jämtin, holmansvarig 

 

Klubbhusgruppen 

Åter dags att summera ett år för oss i klubbhusgruppen, ett mycket annorlunda sådant också.  

Efter årsmötet fick vi äntligen ett nytt tillskott i gruppen efter att ha varit en kort efter Agneta Kvist, 

det blev Jasmin Eriksson som tog den platsen och har gjort ett kanonjobb tillsammans med oss andra. 

Året var som sagt annorlunda så många medlemmar var ute på sjön men också bokningarna blev fler 

detta år, flera nya medlemmar har hittat klubbhuset och vill låna vilket är kul. Vi har piffat upp med 

ny städutrustning och annan utrustning till huset samt att festkommittén fixat några spel mm.  

Ett nytt problem att lösa är matsopor nu ska tas hem av de som bokar. Tyvärr är det vi som städar 

som får plocka med oss andras sopor. Detta är inte optimalt, men vi tittar på en lösning framöver.  

Återigen vill jag påminna alla även styrelse och sektionsansvariga att alltid boka vi mail till mig då jag 

inte hinner ner efter varje bokning och göra en notering i klubbhuset, bara för att det ser ledigt ut på 

tavlan kan en bokning godkänts dagen innan.  

Ett stort tack till Tinna, Jasmin och Joakim för ett bra jobb 2020.  

Vid pennan, klubbhusansvarig Roger Postis Pettersson Roger Pettersson 

 

Klubbmästeri 

Klubbmästeriets aktiviteter har förstås också blivit påverkat av Corona-pandemin. Vi är 4 

personer (alla kvinnor) i gruppen, som är engagerade och tycker fortfarande detta är kul! 

Under året har vi även haft ett bra samarbete med Roger och Klubbhusgruppen bl a har vi 

köpt in 2 Kubbspel.  

Nedan finns årets planerade aktiviteter. Vid dom, som genomfördes serverade vi förtäring 

på ett säkert sätt för att inte riskera smittspridning av Corona.  
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Februari: Årsmöte i Klubbstugan 2020-02-20. 

Mars: Klubbkväll på Erlandssons Brygga 2020-03-25 - inställt på grund av Coronavirus. 

April:  

Bomiläggning 2020-04-18.  

Årsfest 2020-04-18 - inställt på grund av Coronavirus. 

Sjösättningar under våren. Klubbmästeriet såg till att det fanns kaffe vid alla sjösättningar. 

Maj: Städdag 2020-05-26.  

Oktober: Båtupptagning. Vid en del upptagningar serverades även korv och fikabröd. 

November:  

Bomupptagning och städdag 2020-11-07. 

Funktionärsträff 2020-11-13 - inställt p g a Coronavirus.  

Vi tackar för ett annorlunda år och ser fram emot 2021 som förhoppningsvis blir ett bättre 

år. Sköt om er alla! 

Vänligen Marie, Stina, Lotta och Jane, Klubbmästeriet 

 

Kajak & kanot 

Alla platser i både kajakboxen och den gamla träställningen har fyllts helt med kajaker.  

På sommaren snickrades ett nytt tak till träställningen. 

En ansökan om bygglov för ytterligare en kajakbox lämnades in till Sundbybergs stad. 

Göran Laxén, kajaksektionen 
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Ekonomiska rapporter 

Resultaträkning 

 
Belopp i kr Not 2020-01-01- 2019-01-01- 
 2020-12-31 2019-12-31 
 
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m. 
Nettoomsättning 915 737 830 280 
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m. 915 737 830 280 
 
 
Rörelsekostnader 
Verksamhetskostnader 1 -1 190 -159 001 
Övriga externa kostnader -649 350 -537 874 
Personalkostnader -269 227 -249 622 
Av- och nedskrivningar av materiella och  
immateriella anläggningstillgångar -25 325 -25 325 
Summa rörelsekostnader -945 092 -971 822 
 
Rörelseresultat -29 355 -141 542 
 
Finansiella poster 
Räntekostnader och liknande resultatposter - -18 
Summa finansiella poster - -18 
 
Resultat efter finansiella poster -29 355 -141 560 
 
 
Bokslutsdispositioner 
Resultat före skatt -29 355 -141 560 
 
Skatter 
 
  
Årets resultat -29 355 -141 560 
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Balansräkning 

 
Belopp i kr Not 2020-12-31 2019-12-31 
 

TILLGÅNGAR 
Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar 
Inventarier, verktyg och installationer 2 50 651 75 976 
Summa materiella anläggningstillgångar 50 651 75 976 
 
Summa anläggningstillgångar 50 651 75 976 
 

Omsättningstillgångar 
Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar - 18 206 
Övriga fordringar 2 398 20 946 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 32 702 40 670 
Summa kortfristiga fordringar 35 100 79 822 
 
Kassa och bank 
Kassa och bank 1 994 433 2 041 690 
Summa kassa och bank 1 994 433 2 041 690 
 
Summa omsättningstillgångar 2 029 533 2 121 512 
 
SUMMA TILLGÅNGAR 2 080 184 2 197 488 
 

 
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 
Eget kapital 
Eget kapital i ideella föreningar och stiftelser 1 795 888 1 961 419 
Fritt eget kapital 
Årets resultat -29 355 -141 560 
Summa eget kapital 1 766 533 1 819 859 
 
Långfristiga skulder 
Övriga skulder - 168 300 
Summa långfristiga skulder - 168 300 
 
Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 3 46 102 12 255 
Övriga skulder 4 73 783 6 125 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 193 766 190 949 
Summa kortfristiga skulder 313 651 209 329 
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 080 184 2 197 488 
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Noter 

 
Belopp i kr om inget annat anges. 
 

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar 
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. 
Följande avskrivningstider tillämpas: 
 
Anläggningstillgångar % 

  
Immateriella anläggningstillgångar:   
Materiella anläggningstillgångar:   
-Inventarier, verktyg och installationer 20 

  
Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som 
ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver. 
 

Not 1 Verksamhetskostnad 
Omläggning av kontoplanen har inneburit att de speciella konton som tidigare använts nu ersatts med 
mer generella under Övriga externa kostnader. Istället sker redovisningen per kostnadsställe. 
 

Not 2 Inventarier, verktyg och installationer   

  2020-12-31 2019-12-31 
   
Ackumulerade anskaffningsvärden:     
-Vid årets början (Sportbox) 126 626 126 626 

   
Vid årets slut 126 626 126 626 
      
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:     
-Vid årets början -50 650 -25 325 
-Årets avskrivning anskaffningsvärden -25 325 -25 325 

   
Vid årets slut -75 975 -50 650 

   
Redovisat värde vid årets slut 50 651 75 976 

   

Not 3 Leverantörsskulder 
I denna post ingår bland annat julgåvan till funktionärerna istället för funktionärsfest. 
 

Not 4 Övriga skulder  

  2020-12-31 

  
Momsskuld 2019 23 971 
Momsskuld 2020 13 498 
Personalskatt och arbetsgivaravgifter på sent utbetalda funktionärsersättningar 28 789 
Övriga skulder       7 525 

                                                                          73 783 
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Resultat per kostnadsställe 
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Underskrifter styrelse 
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Revisionsberättelse 

 


