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Att ge någon eller något en
andra chans.
Min hustru är bördig från Skåne därför
ville vi fira påsken 2018 därnere och
ge oss ut på konstrundorna som finns
lite överallt i hela landskapet. För att
ytterligare krydda anrättningen tänkte
vi njuta av våren som brukar komma
tidigare än i Roslagen.
Vi kom ner sent på skärtorsdagen och
på långfredagen började det snöa
och tillsammans med vinden utvecklades det till en ordentlig snöstorm. All
trafik lamslogs och att komma ut på
någon konstrunda var omöjligt. Vi ville
besöka Ulf Lundells utställning i Simrishamn men efter att kämpat oss dit
på små ”bonnavägar” kom vi fram 5
minuter efter stängning. Ingen utställning och bulletinerna från Grisslehamn
talade om strålande vårväder.

Calle Eriksson ordförande i GMSS

I år var vi lite tveksamma var vi
skulle fira påsken men vi tog tjuren
vid hornen och åkte söderut igen. Vi
möttes av ett helt underbart vårväder med strålande sol och nästan
sommartemperaturer varenda dag
under hela påsken. Som om inte det
vore nog så hann vi i tid till Ulf Lundell i Simrishamn och numer hänger
dessutom en tavla föreställande
Keith Richard i Rolling Stones hemma
på väggen.
Så kära vänner vi bör nog lite till
mans ge någon eller något en andra
chans.
Med vänliga hälsningar
Calle Eriksson

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2019
GMSS Grisslehamns Motor & Segelsällskap kallar härmed medlemmarna till ordinarie
Årsmöte 2019
Mötet hålls i Medborgarhuset i Grisslehamn Lördagen 11/5 kl 11.00
Kallelse skickades med e-post och publicerades på föreningens hemsida 2019-04-09
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DAGORDNING ÅRSMÖTET 2019
1.

Mötets öppnande.

2.

Val av ordförande och sekreterare för mötet

3.

Val av två rösträknare jämte protokolljusterare

4.

Fråga om mötet är vederbörligen utlyst

5.

Fastställande av dagordning

6.

Fastställande av röstlängd.

7.

Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning

8.

Revisionsberättelse

9.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10.

Fastställande av budget och årsavgift.

11.

Val av styrelse och övriga funktionärer för kommande verksamhetsår

12.

Val av valberedning

13.

Övriga frågor

14.

Mötets avslutning och avtackning av avgående funktionärer
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018
Styrelsen har sammanställt följande verksamhetsberättelse för 2018 att föreläggas årsmötet den 11 maj 2019.
GMSS är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att lokalt främja
båtlivet. Föreningen ska verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott
kamratskap och sjömanskap. Föreningen prioriterar ungdomsverksamhet genom
en omfattande utbildningsverksamhet.
Styrelsen har bestått av ordinarie ledamöterna:
Calle Eriksson (ordförande vald på 1 år-2018),
Bengt Gustavsson (vice ordförande vald på 2 år-2017),
Ann Hamrin (sekreterare vald på 2 år-2018),

Freddy Malmström (skattmästare vald på 2 år-2018).
Övriga ledamöter:
Lennart Lundvik (vald på 2 år-2018),
Svante Rosén (vald på 2 år-2018),
Sandra Persson (ersatte Stig Hoffstedt som valdes på 2 år-2017),
Ulf Camitz (vald på 2 år-2017),
Suppleanter:

Rebecca Persson 1 år (nyval),
Gustaf Engelbrektsson 1 år (nyval)
Alexander Grähs
Joakim Eriksson 1 år (omval).
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE forts.
Internrevisor:
Vivianne Hållinder 1 år (nyval), Revisor suppleant Monica Öhman 1 år
(nyval).
Anneli Ljungblad, Ekonomikrets, har på konsultbasis hanterat löpande
bokföring, avstämningar och upprättande av resultat- och balansräkningar inför styrelsemöte, framtagande av årsbokslut och löneadministration.
Valberedning:
Staffan Engelbrektsson-sammankallande, Istvan von Polgar och Tommy
Magnusson-suppleant.
Styrelsen har sammanträtt 4 gånger under verksamhetsåret.
Seglarskolan noterade en nedgång i antalet elever under 2018, speciellt på grundkurserna (GK). Vi hade 53 elever på GK vilket är det
lägsta antalet sedan 2015. Däremot var fortsättningskurserna (FK) populära och blev snabbt fulltecknade (24 elever) och vi märker också
ett stigande intresse för vår kappseglingskurs. Totalt utbildade vi 88
elever i seglingens konst, vilket är 22% färre jämfört med rekordåret
2017, men 13% fler än 2016.
Seglarskolan är en viktig arbetsgivare i Grisslehamn sommartid. 18
ungdomar arbetade under sommaren 2018 i olika perioder. Flera av
dem gick vidareutbildningskurser under
vinterhalvåret, vilken är en strävan från
Seglarskolans sida att alla instruktörer
ska vara utbildade på grund- och fortsättningsnivå. Våra huvudledare är alla
utbildade på fortsättningsnivå, vilket
både är ett internt krav och ett av kraven från Svenska Seglingsförbundet
(SSF) för att vi ska upprätthålla vår cer-
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tifiering som godkänd seglarskola. Dessutom har vi fem instruktörer som kvalificerat sig som kappseglingsdomare på blå nivå, dvs steget över nybörjarnivå. Vi
har även gjort en efterlängtad upprustning av klubblokalen på gamla rökeriets
vind under ledning av Hanna Camitz.
Det är främst våra engagerade instruktörer/ledare som är den drivkraft som får Seglarskolan att utvecklas och expandera. De engagerar eleverna i seglingens konst, vilket ger dem erfarenhet av vindens
och vattnets element för att kunna hantera och respektera dessa seglingens grundelement. Det leder i sin tur naturligtvis till att eleverna i
tidig ålder lär sig gott sjömanskap och grundläggande kunskap i säkerhet som sjöregler, sjömärken och navigering. Instruktörerna fungerar också som goda förebilder i denna process och lär eleverna att
samarbeta, och inte minst, ha roligt!
Vi är mycket stolta över att än en gång få certifieringsstämpeln från
SSF! Det är en kvalitetsstämpel som garanterar att undervisningen och säkerheten sköts av välutbildade och erfarna instruktörer och att kurserna följer den pedagogik och innehåll som man har rätt att förvänta sig av en seriös seglarskola.
Föreningen införskaffade en RIB-båt under hösten av typen Arimar 430. Den
syftar till att ersätta vår stora RIB-båt, som var för stor för Seglarskolans verksamhet och kommer att säljas under åren 2019.
I syfte att locka fler barn och ungdomar att prova på segling och informera om
vår verksamhet, genomfördes under Grisslehamnsdagen liksom tidigare år
”prova-på-seglingar”. Trots dåliga förutsättningar, vädermässigt, med hällregn
(det enda under juli månad…) blev det en mycket lyckad dag med hela 51
personer som provade på under ledning av våra instruktörer. Årets lekfulla form
av kappseglingstävling på tid vanns oväntat av klubbens skattmästare; Freddy
Mannström, som fick ta emot klubbens prispokal till ”Siv Grähs minne”. Freddy
visade att han tillgodogjort sig kunskaperna från Seglarskolans vuxenkurs som
han gick året innan. Klubben ordnade också en aktivitet för barn där man skulle
namnge de olika delarna på en segelbåt. Det blev en mycket populär aktivitet,
särskilt som alla deltagare fick en godispåse som pris. Under dagen kunde man
också prova på den så kallade Zorb-bollen som var ett mycket populärt inslag.

Bildtext som beskriver bil-
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE forts.
Som helhet blev aktiviteterna under Grisslehamnsdagen mycket lyckade trots att
vädergudarna, från början, inte stod på vår sida.
Under året avgick Stig Hoffstedt från GMSS styrelse och från arbetet med Seglarskolan. Stigs kunskaper och erfarenheter från segling och arbetsliv har berikat föreningen oerhört. Vi tackar honom för hans insatser under flera år! Seglarskolans ledningsgrupp bestod under 2018 av Bengt Gustavsson, rektor, Ulf Camitz och Istvan von Polgar som ersatte Stig Hoffstedt.
Isseglingssektionen har under vintern 2018-19 inga genomförda aktiviteter pga
issituationen. Klubbens DN-jakt och Kite-wing väntar fortfarande på
härliga upplevelser på våra isar i Roslagen!
Isseglingssektionen erhöll också ett bidrag från Svenska Isseglingsförbundet med 3300 kr.
GMSS kräftskiva i båthuset blev i vanlig ordning mycket lyckad. I år
serverades färska roslagskräftor vilket verkligen uppskattades.
GMSS-tidningen gavs ut för 40:e gången och gav ett välkommet
överskott som har använts i verksamheten.
Uthyrning av lokaler i klubbhuset har skett till Konsthantverkarna, Lena Nygren
(Bok-boden) och Restaurang Ångbåtsbryggan.
Föreningens hemsida med integrerat bokningssystem för bokning till Seglarskolan fungerar nu väl, efter en del inkörningsproblem det första året. Systemet
hjälper oss som jobbar med Seglarskolan och medlemsregistret enormt mycket.
Under året har även GMSS jobbat med GDPR lagstiftningen och policy för
detta finns att läsa för den som så vill på hemsidan. Ett omtag har gjorts med
registret hos SBU och alla inaktiva medlemmar har rensats ur i enlighet med
GDPR. Såväl föreningen som Isseglingssektionen finns representerade på Facebook.
Den under förra året införskaffade postrotebåten visade sig efter sjösättning
vara i ett för åldern bra skick i skrovet. Dock visade det sig att ett antal nitar i
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bordläggningen som har mer än hundra år på nacken behöver bytas ut. Det kommer
att ske under våren med gedigen hjälp av Föreningen Allmogebåtar som huserar i
Sjöfartsminnesföreningen lokaler i Älmsta. Det finns vissa andra utrustningsdetaljer som
vi behöver åtgärda varför vi inte kommer att delta i årets upplaga av Postrodden
utan satsa på tävlingen 2020.
Vissa underhållsåtgärder på klubbens byggnader har genomförts under året.

Det finns behov av fortsatta investeringar, både vad det gäller Seglarskolan och föreningens lokaler. Dessa kommer genomföras i den utsträckning och takt som föreningens
ekonomi tillåter.
Det ekonomiska utfallet blev positivt med ett överskott på 41126 kronor.
Grisslehamn 2019-03-28
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Grisslehamns Motor & Segelsällskap, 814400-8623, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2018.

Resultaträkning 2018
Belopp i kr

2018-01-012018-12-31
55 940

2017-01-01- 2017
-12-31
57 614

24 538

49 885

Nettoomsättning

505 186

614 382

Summa rörelseintäkter

585 664

721 881

Verksamhetskostnader

-328 836

-356 054

Övriga externa kostnader

-118 251

-203 449

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

- 61 274

- 79 275

Summa rörelsekostnader

-508 361

-638 778

77 303

83 103

Räntekostnader och liknande resultatposter

-661

-2 206

Summa finansiella poster

-661

-2 206

Resultat efter finansiella poster

76 642

80 897

Årets resultat

76 642

80 897

Medlemsavgifter
Bidrag

Not

Rörelsekostnader

Rörelseresultat
Finansiella poster
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Balansräkning 2018
Belopp i kr

Not

2018-12-31

2017-12-31

Bildtext som beskriTILLGÅNGAR
ver bilden.

Anläggningstillgångar
”Fånga läsarens intresse genom att placera en

Materiella anläggningstillgångar
intressant mening eller ett citat från artikeln
här”.

Byggnader och mark

2

67 912

84 069

Inventarier, verktyg och installationer

3

117 098

129 216

Summa materiella anläggningstillgångar

185 010

213 285

Summa anläggningstillgångar

185 010

213 285

12 775

4 850

9 164

9 573

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

21 600

-

Summa kortfristiga fordringar

43 539

14 423

Kassa och bank

289 718

204 853

Summa kassa och bank

289 718

204 853

Summa omsättningstillgångar

333 257

219 276

SUMMA TILLGÅNGAR

518 267

432 561

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar

Kassa och bank
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Balansräkning 2018 forts.
EGET KAPITAL OCH SKULDER

2018-12-31

2017-12-31

409 897

329 001

76 642

80 897

Summa fritt eget kapital

486 539

409 898

Summa eget kapital

486 539

409 898

Övriga skulder till kreditinstitut

-

7 537

Summa långfristiga skulder

-

7 537

Övriga skulder till kreditinstitut

7 537

9 996

Leverantörsskulder

8 741

1 131

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

15 450

3 999

Summa kortfristiga skulder

31 728

15 126

518 267

432 561

Eget kapital
Fritt eget kapital
Eget kapital
Årets resultat

Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Resultatdisposition
Belopp i kr
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 76 642, balanseras i ny räkning.

Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre
företag.
AVSKRIVNINGSPRINCIPER F Ö R ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och
beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:
Anläggningstillgångar

År

Immateriella anläggningstillgångar: Materiella
anläggningstillgångar:
-Byggnader

10-20

-Inventarier, verktyg och installationer
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DEFINITION AV NYCKELTAL
Föreningens intäkter
Alla intäkter som föreningen haft i form av medlemsavgifter, bidrag, gåvor , annonsintäkter, avgifter Seglarskolan oc
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.
Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (22 %) i
förhållande till balansomslutningen.
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Not 2 Byggnader och mark
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början
-Årets avskrivning enligt plan

Redovisat värde vid årets slut

2018-12-31

2017-12-31

229 473

229 473

229 473

229 473

-145 404

-129 248

-16 157

-16 156

-161 561

-145 404

67 912

84 069

Not 3 inventarier
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
-Nyanskaffningar
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början
-Årets avskrivning anskaffningsvärden
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

2018-12-31

2017-12-31

689 940

576 815

33 000

113 125

722 940

689 940

-560 724

-497 605

-45 118

-63 119

-605 842

-560 724

117 098

129 216
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Föreslagen budget 2019
Intäkter
Gästhamnen

Kostnader
32 000 kr

Tidningen

102 850 kr
240 000 kr

Tidningen

140 000 kr

Seglarskolan

Seglarskolan

287 120 kr

Isseglingen

2 000 kr

Försäkringar

18 000 kr

Matrial & underhåll klubbhus
och brygga

55 000 kr

Isseglingen

3 000 kr

Uthyrning lokaler

124 000 kr

Medlemsavgifter

56 000 kr

Driftkostnader Klubbhus

40 000 kr

Kommunala bidrag

15 000 kr

Administrativa kostnader

52 000 kr

Övriga intäkter

13 000 kr

Rbu, Sbu, Ssf, Isseglingsförbundet, medlemshantering

38 000 kr

Finansiella kostnader
Avskrivningar
Summa intäkter:

Bugeterat Resultat 2019

670 120 kr

Summa kostnader:

78 866 kr
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GMSS bildades 1979 för att främja båtlivet kring
Väddö och Singö och bidra till ökad sjösäkerhet. Vi är

Grisslehamns Motor - &
Segelsällskap

idag närmare 500 medlemmar.
På den västra sidan av Grisslehamn ligger vårt klubbhus och vår gästhamn. Klubbhuset har ett mycket
vackert och idylliskt läge längst in i Ornefjärden. I

Ekbacksvägen 9

vårt hus finns bl a den populära krogen Nya Ångbåts-

76456 Grisslehamn

bryggan om sommaren samt utställning och försäljning av konsthantverk och bildkonst/måleri.

www.gmss.nu
E-post: info@gmss.nu

Klubben anordnar seglarskola certifierad av Svenska
Seglarförbundet för barn, ungdomar och vuxna varje
sommar och på vintrarna är isseglingssektionen aktiv.
Jolle/isjakt centrum ligger innanför Ångbåtsbryggan.

Medlemsinformation
Som medlem i GMSS har du tillgång till många
förmåner hos våra sponsorer i Grisslehamn

teter som du är anmäld till och betalstatus på ev

med omnejd. För en komplett och aktuell lista

fakturor och medlemsavgifter.

besök vår hemsida www.gmss.nu.

Om du har problem med att aktivera ditt med-

På hemsidan har du tillgång till ditt eget med-

lemskonto kan du maila till medlem@gmss.nu så

lemskonto, där du bl.a. kan anmäla dig eller

kontaktar vi dig och hjälper till.

dina barn till seglarskolans kurser eller till våra
andra aktiviteter. Där kan du också se alla
uppgifter som vi har om dig och ändra på dem
om du flyttar, byter telefonnummer eller epostadress. Du ser också alla kurser och aktivi-

Bildtext som beskriver bilden.

