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2020-11-01
-2021-10-31

2019-11-01
-2020-10-31

390 794
305 498
696 291

385 398
166 579
551 977

-18 727
-401 106
-195 520

-10 207
-376 275
-186 882

-70 346
-685 699
10 592

-36 052
-609 416
-57 440

Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

-20
-20
10 572

0
0
-57 440

Resultat före skatt

10 572

-57 440

Årets resultat

10 572

-57 440

Resultaträkning

Not

Föreningens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa föreningens intäkter

2
3

Föreningens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Summa föreningens kostnader
Rörelseresultat

4
4

5
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2021-10-31

2020-10-31

680 439
67 520
747 959

701 801
42 004
743 805

747 959

743 805

Varulager m. m.
Färdiga varor och handelsvaror
Summa varulager

16 813
16 813

13 201
13 201

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Summa kortfristiga fordringar

5 305
5 740
11 045

3 200
0
3 200

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

312 990
312 990
340 848

316 024
316 024
332 425

SUMMA TILLGÅNGAR

1 088 807

1 076 230

Balansräkning

Not

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

6

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar

7
8

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
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2021-10-31

2020-10-31

Eget kapital
Eget kapital vid räkenskapsårets början
Årets resultat
Eget kapital vid räkenskapsårets slut

1 058 177
10 572
1 068 749

1 115 617
-57 440
1 058 177

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

9 600
5 187
2 181
3 090
20 058

1 921
7 996
2 150
5 986
18 053

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

1 088 807

1 076 230

Balansräkning

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsbokslutet är upprättad i enlighet med bokföringslagens regler om årsbokslut och
Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2017:3) om årsbokslut.

Not 2 Nettoomsättning specifikation

Sommarseglarskolan
Träningsaktiviteter
Ungdomssektion
Lotterier
Försäljning
Medlemsavgifter
Sponsorer
Event samarbete
Allsvenska - J70 tävling
Regattor
Utbildning medlemmar

2020-11-01
-2021-10-31

2019-11-01
-2020-10-31

-192 314
-9 500
-11 960
-2 368
-13 920
-43 149
-6 400
-18 375
-79 560
-10 048
-3 200
-390 794

-224 120
-262
-11 521
-2 174
0
-45 017
-6 000
-17 925
-77 779
-600
0
-385 398

2020-11-01
-2021-10-31

2019-11-01
-2020-10-31

-5 500
-43 039
-71 008
-469
-117 996
-65 605
-1 881
-305 498

-5 500
-6 019
-1 440
0
-115 615
-38 005
0
-166 579

Not 3 Övriga rörelseintäkter

Hyresintäkter
Statliga bidrag
Kommunala bidrag
Sjuklöneersättning
Lönebidrag
Övr ersättn och intäkter
Vinst av avyttring anl tillgång
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Not 4 Övriga kostnader

Sommarseglarskolan
Träningsaktiviteter
Utbildning
Medlemsavgifter
Event samarbete
Allsvenska - J70 tävling
Regattor
Klubbaktiviteter
Förbrukningsmaterial
Vatten / El / Sophämtning
Fastighetsförsäkring
Fastighetsskötsel och förvaltning
Båtreparationer
Båtförsäkring
Resekostnader
Kontoret
Telefon/Bredband
Info och marknadsföring
Övr kostnader
Köpta tjänster
Bankkostnader

2020-11-01
-2021-10-31

2019-11-01
-2020-10-31

119 316
6 129
13 599
14 950
4 268
74 034
9 212
690
3 749
25 265
3 697
64 184
11 358
14 160
0
1 645
11 255
14 096
778
4 750
3 970
401 105

125 159
703
4 500
13 940
2 972
93 765
1 602
656
3 445
20 268
3 641
21 293
26 058
12 366
2 592
10 659
10 500
13 937
1 367
2 875
3 977
376 275

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
restvärdesmetoden (den skattemässiga alternativregeln). Följande avskrivningsprocent används:
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader
Båtar och andra inventarier

2%
10-20 %
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Not 6 Anläggningstillgångar

Byggnader och mark
Båtar och övriga inventarier

Anskaffningsvärde
1 068 112
803 731

Avskrivningstid (år)
50
5-10

2021-10-31

2020-10-31

1 068 112
1 068 112

1 068 112
1 068 112

-366 311
-21 362
-387 673

-344 949
-21 362
-366 311

680 439

701 801

2021-10-31

2020-10-31

737 231
74 500
-8 000
803 731

737 231

Not 7 Byggnader och mark

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

Not 8 Inventarier, verktyg och installationer

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

737 231

-695 227
8 000
-48 984
-736 211

-680 537
-14 690
-695 227

67 520

42 004
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Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.

Hunnebostrand den 25 november 2021

Peter Johansson
Ordförande

Mayra Caldiz

Carina Andersson

Stina Behrman

Emily Cui

Joachim Sandberg

Ove Lindgren
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2021 års verksamhetsberättelse för
Sotefjordens Segelsällskap, SFS
2020-11-01 - 2021-10-31
Styrelsens sammansättning
Ordförande

Peter Johansson

Vice ordförande

Joachim Sandberg

Sekreterare

Emily Cui

Kassör

Mayra Caldiz

Materialförvaltare
Ledamot

Ove Lindgren
Carina Andersson

Ledamot

Stina Behrman

Ungdomssektion
Ordförande

Frida Ottosson

J/70-sektion
Ordförande

Klaes Mattson

Styrelsen har haft åtta protokollförda sammanträden under verksamhetsåret.

Revisorer

Valberedning

Bengt Carlsson
Johan Bredin

Conny Stensson, sammankallande
Britt Lindgren

Anställda
Camilla Morin (lönebidragsanställd sedan 2019-05-01 deltid: 50 %)
SFS har även haft tretton seglarinstruktörer/tränare anställda under verksamhetsåret.

Antal medlemmar
Klubben har 239 medlemmar varav 106 är under 18 år.

Ekonomi
Klubbens ekonomi presenteras utförligt i bifogat årsbokslut ovan.
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Inledning
Verksamhetsåret 2021 inleddes med fortsatta restriktioner och pandemin har haft stor
påverkan på verksamheten under hela säsongen.
Från november fram till sommaren var klubbhuset mer eller mindre stängt för sociala
aktiviteter inomhus.
Seglingsträning kunde fortsatt bedrivas i små grupper utomhus hela året, med ett kort
uppehåll efter nyår. Pandemin bekämpades bäst med fysisk aktivitet och friskt saltvatten
från Västerhavet!
Inga tävlingar arrangerades förrän lättade restriktioner tillät detta vid midsommar, då
även seglarskolan kunde genomföras enligt plan.
Styrelsen har under säsongen arbetat med projektet Moderna Föreningen, vilket har till
syfte att stödja föreningarna att utveckla och modernisera verksamhetsstrukturen inom
ett antal områden.
Detta har hittills resulterat i bland annat en ny miljöpolicy samt förslag till nya tidsenliga
stadgar.
Priset som årets jolleseglare på Västkusten tilldelades SFS:aren Bengt Carlsson av
Västkustens Seglarförbund. Ett mycket välförtjänt pris till en förebild för alla jolleseglare
och ett bevis för segling som en livslång idrott.
Trots uteblivna intäkter och aktiviteter till följd av pandemin kan styrelsen se tillbaka på
ytterligare år med en ekonomi i balans och en bred verksamhet efter rådande
omständigheter.

Info & Marknad
Huvudsaklig informationskanal är föreningens hemsida samt utskick per e-post. Detta
kompletteras med Whatsapp-grupper och sociala medier.
Övergång till helt digitala medlemsutskick och medlemsavgift har genomförts.
Möten och träffar har främst genomförts med digitala hjälpmedel. Beslut har därför
tagits för investering av ny teknisk utrustning till kommande verksamhetsår. Detta för att
möta framtida behov i verksamheten.
Uthyrning av lokalen var inte möjligt under stora delar av året, först efter sommaren
kunde vi återigen öppna upp för allmänheten att hyra.
Arbetet med sponsorer till föreningen är ett eftersatt område till följ av brist på resurser.
Här behövs nya friska krafter för framtiden.
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Utbildning
Föreningens medlemmar har under det gångna året deltagit på utbildningar för att höja
kunskapen till föreningens verksamhet.
Två nya instruktör/tränare på grön nivå har utbildats, Martin Söderqvist och Erik Busck.
Även seglarskoleansvariga instruktörer har vidareutbildats.
Medlemmar deltog på den årliga Seglarträffen i digitalt format för att ta del av
förändringar och påverka svensk seglings framtid.
Seglingsledare och domare genomgick licensuppdatering.

Seglarskola/Träning
Träning
Kristiflygare blev en flygande start för laserseglarna. Säsongsupptakten lockade 14 jollar
i viken med flertalet medlemmar som köpt egna båtar till säsongen. Nu finns ett 20-tal
lasers på jolleplan och en fortsatt optimism för klassens tillväxt i klubben.
Träning för barn, ungdomar och vuxna kunde fortsatt bedrivas utomhus och är en viktig
bas i föreningens verksamhet. Inga prova på aktiviteter har dock kunnat genomföras.
Vid höstterminens start kunde vi äntligen starta upp träning för de yngsta på nytt.
I år blev formatet en mer intensiv satsning med två träningar i veckan under totalt elva
tillfällen innan höstmörkret satte stopp.
Gruppen bestod av barn i åldern 9–11 år som seglade Optimist, RS-Feva och 2-krona.
Vissa deltagare kom från sommarens seglarskola, vilket gav en mycket bra start för
gruppen då grunderna redan fanns.
Vädret bjöd på fantastiska seglingsdagar som tillät bad efter nästan varje träning.
Säsongen avslutades med seglingsutflykt och strandaktiviteter på Ramsvik.

Sommarseglarskola
Årets sommarseglarskola kunde genomföras som planerat med högt anmälningstryck
och fulltecknade kurser. Med fjolårets erfarenheter och anpassningar till pandemin fanns
väl fungerande rutiner och erfarenhet bland instruktörsgänget inför starten.
Kurser har genomförts under fem veckor i klasserna Optimist, 2-krona och RS-Feva.
Huvudinstruktörer under sommaren var Emilia Trennsby, Linus Söderqvist och Emily Cui
som tillsammans med instruktörerna lärt 81 barn och ungdomar att segla. Ett något
färre antal elever berodde på att kurserna genomfördes färre antal veckor.
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Seglarskolan har även detta år varit föreningens största inkomstkälla och en trygg
ekonomisk bas för övrig verksamhet.

Tävling
Fortsatta restriktioner påverkade också årets tävlingssäsong som kom i gång på
hemmaplan först i juli månad. Tyvärr ytterligare ett år utan klubbtävlingar som
Annandagsrace, Påskrace, Söö-Race och Hummerrace.
Klubben valde även att tacka nej till flera större arrangemang med hänsyn till
smittspridningen i samhället.
Sotepokalen, en del av Liros-Cup, var en av de första regattorna i regionen som kunde
genomföras med bra uppslutning. Då restriktionerna var satta till max 50 anmälda
tävlande per regatta fick tävlingsledningen tänka nytt.
Dagen delades upp i ett morgon- och eftermiddagspass med Optimist och Zoom-8 på
förmiddagen, medan de större jollarna startade efter lunch.
Ett mer intensivt arbete öppnade samtidigt möjligheten för fler klubbmedlemmar att
delta som seglare på eftermiddagen och ändå vara funktionär på förmiddagens regatta.
SFS medlemmar representerade klubben i olika jolleregattor på blå och röd nivå i
klasserna Zoom-8, RS-aero, ILCA (Laser)
På Lilla Tjörn Runt vann Alexandra Möller klassen Zoom-8.
Även på kölbåtssidan har föreningen varit representerad på regattor runt om i landet. I
Expressklassen vann Anders Carlsson med lag SM-guld i hård konkurrens mot den
annars omöjlige Michael Collberg.

Allsvenskan/J/70-sektionen
Med bara en veckas varsel kom besked från regeringen att de restriktioner som gällde i
samhället kvarstod varpå SSF tvingades ställa in premiären av Allsvenskan i Skanör.
Ett taggat team-SFS slutade trea, på samma poäng som tvåan, i den uppskjutna
premiären i Långedrag en månad senare. En mycket stark inledning med ett lag
bestående av bland annat tre juniortjejer. Resan gick sedan vidare till Örnsköldsvik med
en stabil insats som räckte till en femteplats.
Inför finalen i Västerås låg laget på fjärdeplats i totaltabellen med bara en poäng upp till
andraplats. I försnacket var SFS det kanske största hotet mot KSSS om totalsegern. Med
bland annat Magnus Lundgren tillbaka vid rodret bjöds det på intensiv racing som
räckte till en andraplats i deltävlingen. Resultatet innebar att SFS slutar trea i Allsvenskan
Segling 2021.
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Klubben är nu också kvalificerade till första kvalomgången i Sailing Champions League
2022. Omöjliga KSSS blev återigen Allsvenska mästare.
Ett gott treårigt samarbete med AB Gullringsbo som möjliggjort tillgång till egen J/70
avslutades under året. Tack vare ett stort engagemang från Klaes Mattsson och Henri
Lloyd kommer SFS fortsatt kunna träna och tävla med en egen båt kommande säsonger.
Företagskampen Sotenäs kunde återigen genomföras. Bageriet i Bovall försvarade sin
titel som vinnare. I finalen slog laget Persons på Kajen.

Aktiviteter & Event
SFS fina samarbete med IceBug Xperience fortsatte och tillsammans genomfördes Kids
Camp ännu en gång. SFS ansvarade för barnaktiviteter i dagarna tre, som avslutades
med segling för ett 40-tal barn på Lilla Gåsholmen. Barn och ledare trotsade den bitvis
hårda vinden genom att segla 2-krona, optimist, paddla och vara ute på skattjakt.
Planeringsarbete för eventen Sotekanalens Dag och Strand till Strand har engagerat
föreningen, tyvärr fick dessa pausas även denna säsong till följd av pandemin.

Klubbanläggning/Båtar
Flitiga medlemmar rivstartade det nya året med en aktivitetsdag utomhus redan den
tredje januari. I härligt vinterväder byggdes ny slip i hamnen, båtar vinterförvarades mm.
Under vintern installerades värmepumpar i verkstad och på ovanvåning. Ett lyft för
verksamheten som möjliggör utnyttjande av anläggningen fullt ut året om, samtidigt
som vi kan minska energikostnaderna. Färdigställande ovanpå verkstad är beslutad och
material inköpt för att inreda under kommande verksamhetsår.
Projektet finansieras delvis i form av stöd från kommunens anläggningsbidrag. Det
mesta av arbetet är tänkt att genomföras ideellt av medlemmarna. Vi ser fram emot en
fräsch och tidsenlig lokal för flertalet ändamål med Hunnebostrands bästa läge.
Med projektstöd från SSF har föreningen under året köpt två klubblasers i gott
tävlingsskick. Dessa är avsedda för ungdomar och används med de mindre
riggalternativen 4.7 och radial. Detta för att bättre passa lättare seglare som vill växla
över från andra enmans- eller flermansjollar.
Ytterligare insatser har gjorts på jolleplan med förankringar för stormsäkring samt
avyttrande av gamla båtar. Även reparation av tak, vindskivor och avvattning på
klubbens fastigheter har hunnits med samt några mindre stormskador har återställts.
Tyvärr stals delar av motorn på SFS stora säkerhetsrib under hösten. Intensivt arbete
pågår med att hitta en vettig ekonomisk lösning med försäkringsbolag och båtfirmor för
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att ha en lösning på plats till vårsäsongen. Styrelsen har till följd av stölden bestämt att
hyra en fast plats inomhus där båten kan stå tryggt under lågsäsong.

Ungdomssektionen
I år har vi i ungdomssektionen genomfört sommarseglarskola under fem fullbokade
veckor med många seglingssugna barn och mycket skratt och bus. Vi har även hunnit
med att genomföra fyra poängseglingar på onsdagskvällarna. Seglingarna har som
vanligt varit väldigt populära och lockar både föräldrar och släkt ut på Lilla Gåsholmen.
Årets nyhet vad gäller försäljning var de praktiska vattenflaskorna med SFS-tryck. Ett bra
komplement till populära t-shirts och mössor.
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Peter Johansson
Ordförande

Mayra Caldiz
Kassör

Emily Cui
Sekreterare

Joachim Sandberg
Vice ordförande

Carina Andersson
Ledamot
Ledarm
Ledarmot
Ledarmo
Ledarmot

Stina Behrman
Ledamot

Ove Lindgren
Ledamot

