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S t y r e l s e N S  S A M M A N S ÄT T N I N G
Ordförande  Peter Johansson
Vice ordförande Joachim Sandberg
Sekreterare  Emily Cui 
Kassör  Mayra Caldiz
Ledamot  Ove Lindgren
Ledamot  Carina Andersson 
Ledamot  Stina Behrman

Styrelsen har haft fem protokollförda sam-
manträden under verksamhetsåret.

S e k t i o n s A N SVA R I G A
Material  Peter Johansson
Ungdom  Frida Ottosson
Allsvenskan/J70 Klaes Mattsson

Va l b e r e d n i n g
Sammankallande Conny Stensson
Ledamot  Britt Lindgren

R e v i s o r e r
Sammankallande Bengt Carlsson
Ledamot  Johan Bredin

A n s tä l l da
Camilla Morin (lönebidragsanställd sedan 
2019-05-01 deltid: 50 %)

SFS har även haft femton seglarinstruk-
törer/tränare anställda under verksam-
hetsåret. 

A n ta l m e d l e m m a r
Klubben har 230 medlemmar varav 90 är 
under 18 år.

Verksamhetsåret blev lite av en återstart när 
de flesta restriktioner till följd av pandemin 
togs bort. Det har varit betydligt mer liv och 
rörelse på Lilla Gåsholmen från tidig vår till 
sen höst!
SFS medlemmar kunde återigen genom-
föra en mängd olika aktiviteter såsom klub-
btävlingar, träningar, läger, utbildningar och 
evenemang.
Till minne av Michael Lohr fick föreningen 
tacksamt ta emot gåvor som ska användas 
till att stödja utvecklingen för barn som vill 
lära sig segla. Ett stort tack till Marie Lohr 
med familj som tagit initiativet till insamlin-
gen för att hedra hans minne. Gåvorna kom-
mer öronmärkas för framtida projekt.
Två styrelseledamöter har under året up-
pmärksammats för sina insatser i förening-
slivet.

Peter Johansson tilldelades Sotenäs kom-
muns Idrotts & Fritidspris och Mayra Caldiz 
tilldelades priset som ”Årets Eldsjäl” i Västk-
ustens Seglarförbund.
Bengt Carlsson invaldes som hedersmedlem 
på föreningens årsmöte efter att varit en 
mycket aktiv och engagerad medlem i mån-
ga årtionden.
Styrelsen ser tillbaka på ytterligare ett år av 
bred verksamhet med goda förhoppning-
ar att ytterligare engagera mer människor i 
vår idrott framöver. Vi behöver dock bli fler 
som tar ett större ansvar i allt från att han-
tera bidragsansökningar och sponsorer, till 
att driva och planera den löpande verksam-
heten.

‘‘äntligen en 
säsong fri från 
restriktioner’’

Styrelsens sammanfattning av 2022

i n l e d n i n g
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a n l äg g n i n g  &  B åta r

Arbetet med färdigställande av loftet ovan-
på verkstaden har fortsatt under vinter-
månaderna. Målet är att kunna använda 
lokalen under senare delen av 2023. I detta 
projekt ingår även fortsatt energieffektivis-
ering med stöd av Sotenäs Kommuns an-
läggningsbidrag.
Vår och höst genomfördes arbetsdagar för 
båtar och anläggningar. 
Flytbryggan i inre hamnbassängen hade sett 
sina bästa år och en ny sektion har byggts av 
föreningens medlemmar under sommaren.

Större investeringar har gjorts i form av rep-
aration och nyköp av motorer till klubbens 
säkerhetsbåtar. Nya segel har köpts till två 
av klubbens RS-Fevor. Ny konferensutrust-
ning har införskaffats med stöd från SISU.
En översyn av brandsäkerheten i förenin-
gens lokaler har påbörjats.

A k t i v i t e t e r &  E v e n t

Swimrun-eventet Strand till Strand kunde 
återigen arrangeras i mitten av juli efter 
flera års uppehåll på grund av pandemin. 
Arrangemanget samordnades av ett antal 
föreningar i norra Sotenäs och hade i år 78 
anmälda lag. 

Samma helg var SFS en av de arrangerande 
klubbarna för Sotekanalens Dag, som bjöd 
på perfekt festivalväder, mycket folk och ett 
rekordstort tillskott i föreningarnas kassor.
SFS stod för potatiskokning, knallar mm. Ett 
gott arbete av alla inblandade.

SFS fina samarbete med IceBug Xperience 
fortsatte och tillsammans genomfördes 
Kids Camp ännu en gång. SFS ansvarade 
för barnaktiviteter i dagarna tre, som avslu-
tades med segling och lunch för ett 40-tal 
barn på Lilla Gåsholmen.

s o m m a r s e g l a r s ko l a

Sommarseglarskolan genomfördes i ett 
komprimerat format under fyra veckor med 
välbelagda kurser. Fokus låg på optimist-
jollar och i mån av tillgång till instruktörer 
genomfördes även utbildning i 2-krona och 
RS-Feva.
Huvudinstruktörer under sommaren var 
Mathilda Sigfeldt, Linus Söderqvist och Erik 
Busck. De har tillsammans med instruk-
törerna lärt 73 barn och ungdomar att seg-
la.
Seglarskolan har även detta år varit före-
ningens största inkomstkälla och en trygg 
ekonomisk bas för övrig verksamhet.

U n g d o m

Ungdomssektionen har under sommaren 
genomfört seglarskola med mycket gla-
da barn och nöjda instruktörer. Flera 
poängseglingar var planerade men på gr-
und av mycket vind och dåligt väder kunde 
tyvärr bara en genomföras till slut. I seglin-
gen som genomfördes deltog många barn 
och mycket publik. 
Försäljningen av mössor, t-shirts och kep-
sar har som vanligt varit populärt under 
sommaren.

‘‘sotekanalens 
dag bjöd på perfekt 
festivalväder ’’
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p o ä n g s e g l i n g  S O M M A R E N  2 0 2 2

M i l j öa r b e t e

Under året har arbete med upprättande av 
miljöstation i verkstaden påbörjats, samt 
åtgärder för bättre hantering av återvin-
ningsmaterial i klubblokalen. Klubbens mil-
jöpolicy har implementerats i verksamhet-
en och arbetet med uppdatering mot nya 
lagkrav har fortskridit. Miljöansvarig har 
varit Joachim Sandberg.

I n f o  &  M a r k n a d

Uthyrning av vår fina klubblokal kunde återi-
gen erbjudas till medlemmar och allmänhet 
efter en tids stopp på grund av restriktioner.
Sponsorer är fortsatt en relativt liten del 
av förenings inkomstkälla även om utfallet 
varit något bättre under det gångna verk-
samhetsåret. 
Huvudsaklig informationskanal är före-
ningens hemsida samt nyhetsbrev. Detta 
kompletteras med Whatsapp-grupper och 
sociala medier.

U t b i l d n i n g

Föreningens medlemmar har under det 
gångna året deltagit på utbildningar för att 
höja kunskapen till föreningens verksam-
het. 
En lokal funktionärsutbildning genom-
fördes innan sommaren, där alla oavsett 
förkunskap kunde delta. Detta resulterade 
i nya funktionärer lagom till sommarens re-
gattor.
Medlemmar deltog på den årliga Seglar-
träffen som äntligen kunde genomföras 
fysiskt på Marstrand. Där fick de ta del av 
förändringar och påverka svensk seglings 
framtid.



TRÄNING d e l  5
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I väntan på varmare vatten och bra seg-
lingsvindar startade juniorerna i april med 
pizza och lek på Lilla Gåsholmen. Kapse-
jsning på våren behövde inte vara kallt och 
otäckt då juniorerna tillsammans med SS
Tumlarna fick prova på detta i inomhus-
bassäng. Mycket glada och självsäkra barn 
var nu redo för västerhavet!

Med hjälp av återstartsstöd från SSF ar-
rangerades Prova på dag som inledning av
säsongen. 

Juniorerna tränade regelbundet under vår 
och -höstterminen och lägerhelgen bjöd på 
massa vind, segling, bad, övernattning och 
hajk runt öarna i Hunnebo, vilket avsluta-
de vårterminen på bästa tänkbara sätt. En 
växande grupp juniorer från kommunen har 
tränat aktivt under säsongen.

Till allas glädje fick vi under sommaren 
återigen besök av Tomás Pérez Figueroa 
till klubbens träningsverksamhet. Med bred 
erfarenhet som tränare i olika båttyper med 
fokus på Optimist och Laser, tränade han 
unga och gamla under fyra intensiva veckor.

Under hösten fortsatte den organiserade 
träningen för de yngsta två dagar per vecka. 
Det har seglats Optimist, RS-Feva och 2-kro-
na beroende på vädret och vind. Mörkerseg-
ling avslutade säsongen på vattnet för bar-
nen i slutet av oktober.

Äldre juniorer och vuxna har främst tränat 
med Laser och 2-krona och i olika format.

‘‘kapsejsning på 
våren behöver 
inte vara kallt’’
T R Ä N I N G

‘‘juniorer 
på äventyr 

under sommarens
sista dagar”



tävling

Da n i e l E n g s t r ö m ,  s ö ö - r ac e

d e l  6
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S ö ö  R ac e

Årets upplaga av klubbmästerskapet Söö-
Race blev som vanligt en superfin sensom-
mardag på skärgårdsbana utanför Hunnebo 
med vind 2–4 m/s från väst. Banan blev det 
kortare alternativet med kryss ut till Grötö-
sund, vidare mot Södra Brott innan vi vände 
söderut och ost om Knivsholmen. 

Två omstarter gjordes för att hålla ihop de 
olika båtklasserna över hela banan. Totalt 
deltog femton seglare i tre olika klasser. To-
talvinnare på omräknad tid blev Daniel Eng-
ström i ILCA7

G r ö t ö - C u p

Efter flera års uppehåll gjorde Grötö-Cup 
en efterlängtad comeback. Klubbtävlingen-
samlade klubbens olika generationer från 7 
till 77 år, tillsammans bjöd de på publiknära 
race och härlig stämning!

Vinnare i respektive klass blev:
ILCA 7: Daniel Engström
ILCA 6: David Trennsby
Optimist: Fredrik Af Ekström
2-Krona: Jörgen Lidholm/Mats Niklasson
RS Aero: Alexandra Möller

‘‘grötö-cup
en efterlängtad
comeback’’
i n t e r n a täv l i n g a r

T R Å N G T PÅ  L I N J E N  I  G r ö t ö - C u p
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s ta rt i  s t o r a  j o l l e k l a s s e n

Årets Liros-Cup Sotepokalen, är klubbens 
blåa sanktionerade jolleregatta.
Även i år delades dagen per klass. Optimist 
på förmiddagen, medan de större jollarna 
startade efter lunch. Detta möjliggjorde för 
fler klubbmedlemmar att delta som seglare. 
Under förmiddagen genomfördes tre race 
med vind SSO mellan 6-11 m/s. Alla race 
genomfördes utan anmärkning. Det var my-
cket skrik och snack på banan men inga for-
mella protester. 
På eftermiddagen var vindarna starkare från 
syd, med byar upp mot 14 m/s. Ett första 
race genomfördes men tyvärr kunde inte 

alla gå i mål. AP flaggan hissades i väntan 
på att väderfronten passerade, varpå ytter-
ligare två seglingar genomfördes. Mycket 
tuffa förhållande med trötta seglare efteråt. 

Vinnare
Optimist A: Adam Laurin (SFS)
Optimist B: Erik Hasselblad (RÅSS)
Optimist C: Emil Hellström (LESS)
ILCA 7: Marcus Bergman (BMBK)
RS-Aero 9 Christer Båth (BSS)
RS-Aero 5 Alexandra Möller (SFS)

S O T E P O K A L E N
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SFS medlemmar representerade klubben 
i olika regattor på grön, blå och röd nivå 
under säsongen.

Team Kingston SWE2002 representerade 
SFS och Anders Carlssons lag vann återigen 
SM i Express.

SFS-junioren Fredrik af Ekström knep första-
platsen i Optimist-C på Lilla Tjörn Runt. Här 
kommer hans berättelse om dagen:

“-Innan start så var jag nervös och spänd, 
det var många båtar som skulle iväg innan 
jag fick lov att sjösätta min optimist. 

-Det var en tuff tävling, skotet kändes tungt 
då vinden var så hård och det var även 
motvind så det var svårt för mig att hålla 
höjden. Efter att jag rundat bojen så fick jag 
ösa ut en del vatten sedan kunde jag bara 
chilla resten av länsen in i mål.

-Efter målgången blev jag intervjuad och det 
var väldigt roligt. Sedan var det en lååång 
väntan tills alla kommit i mål innan prisut-
delningen var, men vilket stort och fint pris 
jag fick samt en fin flytväst”

‘‘innan start 
var jag nervös 
och spänd’’
e x t e r n a täv l i n g a r

F r e d r i k a f  E k s t r ö m ,  l i l l a  tj ö r n  r u n t



1 j/70
allsvenskand e l  6



t e a m - s f s ,  s a i l i n g  c h a m p i o n s  l e a u g e

Team-SFS slutade trea i Allsvenskan Seg-
ling 2022 efter en avslutande fjärdeplats 
under finalhelgen i Saltsjöbaden. Klubben 
är numera ett topplag i serien med tre pall-
platser på fyra år. 
Återigen en mycket fin insats av hela teamet 
sett över säsongen som även innefattade 
ett lärorikt kval och final i Sailing Champi-
ons League.
Bästa placering under säsongen blev i Åmål, 
där laget slutade tvåa, följt av premiären i 
Skanör som gav en fin tredjeplats. 
Den stora missräkningen blev deltävlingen 
i Långedrag, med en tiondeplats. Där var 
laget lite väl taggat och inte samtränat på 
grund av ett sent avhopp.

Inför året hade man goda förhoppningar 
om att vinna Allsvenskan. Lagkapten Klaes 
Mattsson menar att detta varit möjligt med 
en tyngre besättning. Idealvikten i J/70 är 
cirka 420 kilo, Teamet seglade på cirka 280 
kilo. Av de etablerade lagen är det nästan 
bara SFS som seglar fyra personer. Fler och 
fler väljer att nyttja alla fem personer om-
bord då man i denna båttyp aldrig blir för 
tung bara men för lätt redan från 4-5 m/s.

Den årliga Företagskampen Sotenäs avg-
jordes i augusti som en del av finansierin-
gen av projektet. Vinnare denna gång blev 
lag Optixmarine.

a l l sv e n s k a n / J 7 0
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årsbokslut  
2021-2022

Sotefjordens Segelsällskap 
Org.nr 854600-3446     

 
  

          
Resultaträkning Not 2021-11-01 

-2022-10-31 
2020-11-01 

-2021-10-31   
  
 
Föreningens intäkter           
Nettoomsättning  2 458 188   390 794   
Övriga rörelseintäkter  3 288 962   305 498   
Summa föreningens intäkter   747 151   696 291   
            
Föreningens kostnader 4         
Handelsvaror   -10 922   -18 727   
Övriga externa kostnader 4 -486 681   -401 106   
Personalkostnader   -199 425   -195 520   
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 5 -50 102   -70 346   
Summa föreningens kostnader   -747 130   -685 699   
Rörelseresultat   21   10 592   
            
Finansiella poster           
Räntekostnader och liknande resultatposter   -19   -20   
Summa finansiella poster   -19   -20   
Resultat efter finansiella poster   2   10 572   
            
Resultat före skatt   2   10 572   
            
Årets resultat   2   10 572   

 

Klubbens ekonomi presenteras utförligt i årsbok-
slut nedan. Förtydligande gällande konto 1970 som 
tillkommit Balansräkning. Detta är bidrag/spons-
ring till bygget av utegymmet i Hunnebostrand som 
SFS tillfälligt hanterar. Detta påverkar inte årets re-
sultaträkning.
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Sotefjordens Segelsällskap 
Org.nr 854600-3446     

 
  

          
Balansräkning Not 2022-10-31 2021-10-31   

  

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER           
            
Eget kapital           
Eget kapital vid räkenskapsårets början   1 068 749   1 058 177   
Årets resultat   2   10 572   
Eget kapital vid räkenskapsårets slut   1 068 751   1 068 749   
            
Kortfristiga skulder           
Leverantörsskulder   1 000   9 600   
Skatteskulder   4 939   5 187   
Övriga skulder   2 100   2 181   
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   3 666   3 090   
Summa kortfristiga skulder   11 705   20 058   
            
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   1 080 456   1 088 807   
            

  
  

Sotefjordens Segelsällskap 
Org.nr 854600-3446     

 
  

          
Balansräkning Not 2022-10-31 2021-10-31   

  

 

 
TILLGÅNGAR           
            
Anläggningstillgångar 6         
            
Materiella anläggningstillgångar           
Byggnader och mark 7 659 076   680 439   
Inventarier, verktyg och installationer 8 68 380   67 520   
Summa materiella anläggningstillgångar   727 456   747 959   
            
Summa anläggningstillgångar   727 456   747 959   
            
Omsättningstillgångar           
            
Varulager m. m.           
Färdiga varor och handelsvaror   13 641   16 813   
Summa varulager   13 641   16 813   
            
Kortfristiga fordringar           
Kundfordringar   0   5 305   
Övriga fordringar   1   5 740   
Summa kortfristiga fordringar   1   11 045   
            
Kassa och bank           
Kassa och bank   339 358   312 990   
Summa kassa och bank   339 358   312 990   
Summa omsättningstillgångar   353 000   340 848   
            
SUMMA TILLGÅNGAR   1 080 456   1 088 807   
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Sotefjordens Segelsällskap 
Org.nr 854600-3446 

 
  

      
  

 

Noter 
  
Not 1 Redovisningsprinciper 
  
Allmänna upplysningar 
Årsbokslutet är upprättat i enlighet med bokföringslagens regler om årsbokslut och 
Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2017:3) om årsbokslut.  
  
  
Not 2 Nettoomsättning specifikation 
  2021-11-01 2020-11-01   
  -2022-10-31 -2021-10-31   
        
        
Sommarseglarskolan -192 000 -192 314   
Träningsaktiviteter -17 100 -9 500   
Ungdomssektion -10 115 -11 960   
Lotterier -2 812 -2 368   
Försäljning 0 -13 920   
Medlemsavgifter -39 414 -43 149   
Sponsorer -42 110 -6 400   
Vinst Kanaldagen -46 000 0   
Event samarbete -30 570 -18 375   
Öresutjämning 5 0   
Allsvenska - J70 tävling -74 455 -79 560   
Regattor -3 616 -10 048   
Utbildning medlemmar 0 -3 200   
  -458 187 -390 794   
        

  
Not 3 Övriga rörelseintäkter 
  2021-11-01 2020-11-01   
  -2022-10-31 -2021-10-31   
        
Hyresintäkter -18 300 -5 500   
Statliga bidrag -56 630 -43 039   
Kommunala bidrag -48 944 -71 008   
Sjuklöneersättning 0 -469   
Lönebidrag -118 788 -117 996   
Övr ersättn och intäkter -45 800 -65 605   
Försäkringsersättningar -500 0   
Vinst av avvyttring anl tillgång 0 -1 881   
  -288 962 -305 498   

Sotefjordens Segelsällskap 
Org.nr 854600-3446 

 
  

      
  

 

  
Not 4 Övriga kostnader 
  2021-11-01 2020-11-01   
  -2022-10-31 -2021-10-31   
        
Sommarseglarskolan 131 473 119 316   
Träningsaktiviteter 13 470 6 129   
Utbildning 3 028 13 599   
Medlemsavgifter 15 462 14 950   
Event samarbete 5 284 4 268   
Allsvenska - J70 tävling 70 334 74 034   
Regattor 3 915 9 212   
Klubbaktiviteter 1 668 690   
Förbrukningsmaterial 2 874 3 749   
Vatten / El / Sophämtning 35 207 25 265   
Fastighetsförsäkring 3 950 3 697   
Fastighetskötsel och förvaltning 65 881 64 184   
Båtar / Segel 16 300 0   
Båtreparationer 30 851 11 358   
Skatt och försäkring båtar och släp 14 185 14 160   
Kontoret 3 007 1 645   
Telefon/Bredband 12 750 11 255   
Datakommunikation 26 433 0   
Info och marknadsföring 20 638 14 096   
Övr kostnader 1 216 778   
Köpta tjänster 5 125 4 750   
Bankkostnader 3 629 3 970   
  486 680 401 105   
        

  
Not 5 Avskrivningar och nedskrivningar 
Byggnader skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden. Nu har föreningen 
återupptagit avskrivningsplanen på nytt. Båtar och andra inventarier skrivs av enligt 
huvudregeln. Följande avskrivningsprocent används: 
  
Materiella anläggningstillgångar     
Byggnader 2 %    
Båtar och andra inventarier 10-20 %    
      

  
 
 
 
 



38 39

Sotefjordens Segelsällskap 
Org.nr 854600-3446 

 
  

      
  

 

Not 6 Anläggningstillgångar 

  
Anskaffnings- 

värde 
Avskrivnings- 

tid (år)   
Byggnader och mark 1 068 112 50   
Båtar och övriga inventarier 833 331 5-10   
        

  
Not 7 Byggnader och mark 
  2022-10-31 2021-10-31   
        
Ingående anskaffningsvärden 1 068 112 1 068 112   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 068 112 1 068 112   
        
Ingående avskrivningar -387 673 -366 311   
Årets avskrivningar -21 362 -21 362   
Utgående ackumulerade avskrivningar -409 035 -387 673   
        
Utgående redovisat värde 659 077 680 439   
        

  
Not 8 Inventarier, verktyg och installationer 
  2022-10-31 2021-10-31   
        
Ingående anskaffningsvärden 803 731 737 231   
Inköp 29 600 74 500   
Försäljningar/utrangeringar   -8 000   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 833 331 803 731   
        
Ingående avskrivningar -736 211 -695 227   
Försäljningar/utrangeringar   8 000   
Årets avskrivningar -28 740 -48 984   
Utgående ackumulerade avskrivningar -764 951 -736 211   
        
Utgående redovisat värde 68 380 67 520   
        

Sotefjordens Segelsällskap 
Org.nr 854600-3446 

 
  

      
  

 

  
  
Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse. 
  
  
Hunnebostrand den 11 december 2022 
  
  
  
    
Peter Johansson Mayra Caldiz 
Ordförande   
    
    
    
Carina Andersson Kristina Behrman 
    
    
    
    
Emily Cui Joachim Sandberg 
    
    
    
    
Ove Lindgren   
    
    

 



KONTAKT
S o t e fj o r d e n s  S e g e l s ä l l s k a p 

0523 50443
sotefjordens.ss@telia.com
www.sfss.se

Lilla Gåsholmen
45661 Hunnebostrand


