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sommarboende i Grisslehamn 

och har en lång sjöfartsbak-

grund, erfarenhet av ledande 

företagsbefattningar och ideellt 

arbete. Som ny kassör föreslås 

Kristina Andersson och som ny 

ledamot Andé Grähs. 

Vi hoppas på en strålande som-

mar för alla våra medlemmar ! 

Med vänliga hälsningar 

Styrelsen i GMSS 

Förändringar i styrelsen 

Vår sittande ordförande Sandra 

Persson, sekreteraren Ann Hamrin 

och ledamoten Tommy Gustavsson 

har meddelat att de inte ställer 

upp för omval i år. Vi vill särskilt 

tacka Sandra som gjort en stark 

insats för föreningen under det 

gångna året. Sandra har lovat att 

slutföra arbetet med en liten ut-

ställning om GMSS historia i fd 

Sommarboden—från och med i år 

Café KaffeBryggan. 

Valberedningens förslag till ny 

ordförande är Magus Sillén. Mag-

nus är sedan många år tillbaka 

Som medlem i Gmss skulle du normalt ha varit välkommen till vårt årsmöte som var 

planerat till den 16 maj på Hotell Havsbaden men läget i världen har nu gjort att vi 

kommer att hålla en annan typ av årsmöte detta år. 

Det innebär att vi kommer att skicka ut all information via denna tidning och kallelse 

precis som vi gjort tidigare år. Skillnaden detta år är att du kommer att få göra din 

röst hörd via en enkät på mejl istället för att du fysiskt kommer till en lokal i Grissle-

hamn.  

Forts > 

Sandra Persson avgående ordförande GMSS 

Välkommen till GMSS Tidningen nr 1 2020 
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Du kommer att kunna godkänna förslagen i sin helhet om du inte har 

några invändningar, och du kommer att kunna välja att godkänna vissa 

delar om du har någon invändning på någon del. Du kommer också 

att kunna godkänna valberedningens förslag till styrelse i sin helhet 

eller om du önskar föreslå någon annan villig medlem till styrelsen. 

Instruktion om hur du ska genomföra detta kommer att följa när mej-

let med enkäten skickas ut till dig. Mejlet kommer att skickas ut den 

10 maj. Kontrollera gärna skräpposten den dagen ifall mejlet hamnat 

där. Du kommer att behöver svara på enkäten senast den 16 maj. 

Vi hoppas att du känner att detta är ett bra alternativ till årsmötet. Vi 

följer våra stadgar i och med detta då de säger att vi ska ha årsmöte 

innan sista maj och det står inte i stadgarna att vi ej kan ha ett digitalt 

årsmöte. Enligt samtal med banken godkänner de denna typ av års-

möte. I dessa tider gör nog alla det bästa av situationerna och mycket 

sker lite utanför ramarna utan att för den delen gå emot några regler 

eller föreningens bästa. 

 

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2020 forts. 
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DAGORDNING ÅRSMÖTET 2020 

1. Mötets öppnande. 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet (utgår pga mötesformen) 

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 

 

Röstning startar 10/5 kl 15:00 och avslutas 16/5 kl 22:00 i enkäten som du 

kommer till om du klickar här. 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 

Styrelsen har sammanställt följande verksamhetsberättelse för 2019att före-

läggas årsmötet den 16:e maj 2020. 

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: 

Sandra Persson – Ordförande vald på 1 år 2019 

Ann Hamrin – Sekreterare vald på 2 år 2018 

Tommy Gustavsson – Skattmästare vald på 1 år 2019 

Bengt Gustavsson- Seglarskoleansvarig vald på 2 år 2019 

Svante Rosén – It ansvarig vald på 2 år 2018 

Lennart Lundvik - Fastighetsansvarig vald på 2 år 2018 

Ulf Camittz – Seglarskolan vald på 2 år 2019 

Fredrik Holmén – Motorbåtssektion vald på 2 år 2019  

Suppleanter: 

Alexander Grähs – vald på 1 år 

Gustaf Engelbrektsson – vald på 1 år 

Peter Criborn – vald på 1 år 

Istvan Von Polgar – vald på 1 år 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE forts. 
Internrevisor: 

Vivianne Hållinder  

Monica Öhman  

Freddy Mannström - suppleant 

Valberedning: 

Staffan Engelbrektsson – sammankallande 

Calle Eriksson 

Ekonomikrets har på konsultbasis hanterat löpande bokföring, av-

stämningar löneadministration, upprättande av resultat- och balans-

räkningar och framtagande av årsbokslut. 

Styrelsen har sammanträtt 4 gånger under verksamhetsåret. 

Under året avgick ordförande Calle Eriksson och skattmästare 

Freddy Mannström. Vi tackar för deras insatser under de åren de 

var verksamma. 

Seglarskolan 2019 

Sommaren bjöd inte på det bästa vädret men Seglarskolan slog alla 

rekord trots detta. Totalt utbildades 124 unga och något äldre seg-

lare, vilket är 10 fler än rekordåret 2017. Vi fick nya inslag av kurser 

R U B R I K  P Å  N Y H E T S B R E V E T  



 

 

i form av familje- och privatkurser utöver vuxenkurserna. Antalet deltagare för-

delades på 

* grundkurser 68 

* fortsättningskurser 25 

* kappseglingskurser 9 

* vuxenkurser 12 

* privat och familjekurser 10 

En bidragande orsak till framgångarna var prova-på seglingarna på 

Grisslehamnsdagen. Över 100 personer fick segla med en av våra 

ledare!  

Två nya följebåtar användes och en tidigare avyttrades under året. 

Till kommande säsong står Seglarskolan rustad med två nya, mindre, 

och två större RIB stärker vårt pedagogiska och säkerhetsarbete.  

15 instruktörer arbetade under sommaren vilket gör Seglarskolan till en av de 

större arbetsgivarna i Grisslehamn för ungdomar. Seglarskolans ledningsgrupp 

bestod av Bengt Gustavsson och Ulf Camitz, Istvan von Polgar ansvarade för 

företagskontakter. 

 

Isseglingssektionen 2018-2019 och 2019-2020 

Säsongen 2018-2019 bjöd på is men dålig yta (snö, mjuk överis mm.) så inga 

prova-på eller andra seglingar kunde genomföras. Säsongen 2019-2020 fanns 

det ingen is. 
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Bildtext som beskriver bil-

den. 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE forts. 

Gmss tidningen gavs ut med 3 digitala nummer till medlemmarna och den 

tryckta tidningen, årgång nr 41, under juni månad med 8000 exemplar till 

boende och sommargäster i vårt närområde. Överskottet från annonsförsälj-

ningen har använts i verksamheten. 

Jubileumsmiddagen Gmss 40 år gick av stapeln i mitten av juni med sextio 

deltagare på Ångbåtsbryggans altan. Trettio fina priser skänkta av företag 

och föreningar i omnejd lottades ut under kvällen. Lars Holmström underhöll 

med sitt dragspel. 

Grisslehamnsdagen slog rekord med antal besökare och blev en 

mycket lyckad dag för Gmss. Förutom trevlig musik och härlig stäm-

ning bjöd föreningen på prova-på-segling, Lekfull form av kapp-

seglingstävling till Siv Grähs minne med prispokal, aktivitet för barn 

att namnge delar på en segelbåt där godispåse delades ut till alla, 

lekfull tävling på land med småbåtar på bord, fotoplank och mo-

torbåten GT-15 visades upp. 

Kräftskivan i Gmss båthus var både lyckad och välbesökt av både medlem-

mar och färska kräftor. Musikunderhållningen detta år bestod av duon 

Holmström och Klingspoor.  

Uthyrning av lokaler i klubbhus har skett till Konsthantverkarna, Restaurang 

Ångbåtsbryggan och bodarna till Lena Nygren. 

Det ekonomiska utfallet blev positivt med ett överskott på 169 208 kronor. 



 

 

Styrelsen skall driva föreningen i samma anda som tidigare. 

Seglarskolan siktar på att som tidigare år att fylla platserna för sommarens seg-

larskola. En följebåt kommer att köpas in under året. Vi kommer att erbjuda vuxen-

kurser  

Tidningen som kommer i pappersform kommer i år att vara mer nyttjad av Gmss 

och fler sidor med artiklar om föreningen och dess aktiviteter kommer att finnas. I 

övrigt säljs annonsplatser som tidigare och budget efterföljs. I år kommer tidningen 

även att mejlas till medlemmar och finnas tillgänglig på vår hemsida. Övriga 3 

nummer av tidningen kommer att enbart skickas ut via mejlen till medlemmar och 

finnas på vår hemsida. 

Grisslehamnsdagen planeras att genomföras på samma sätt som föregående år 

och med samma aktiviteter. 

Lokalerna kommer att hyras ut till Ångbåtsbryggans restaurang och Konsthantver-

karna. Små bodarna kommer att hyras av Ångbåtsbryggans restaurang. 

Gästhamnens skadade kajdel kommer att repareras under året.  

VERKSAMHETSPLAN 2020/2021. 

Renoveringen av skötbåten pågår hos Föreningen Allmogebåtar i Älmsta 
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Förvaltningsberättelse 
Styrelsen för Grisslehamns Motor & Segelsällskap, 814400-8623, får härmed avge årsredovisning för räken-

skapsåret 2019. 

 

Resultaträkning 2019 

   

Belopp i kr Not 2019-01-01-   2018-01-01-   

    2019-12-31   2018-12-31   

Medlemsavgifter 
  

58 050 
  

55 940 
  

Bidrag  24 248  24 538  

Nettoomsättning  673 299  505 186  

Summa rörelseintäkter, lagerförändring  755 597  585 664  

Rörelsekostnader 

Verksamhetskostnader 

 
-383 719 

 
-328 836 

 

Övriga externa kostnader  -148 625  -118 251  

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar  -53 878  -61 274  

Summa rörelsekostnader  -586 222  -508 361  

Rörelseresultat  169 375  77 303  

Finansiella poster 

Räntekostnader och liknande resultatposter 

 
-167 

 
-661 

 

Summa finansiella poster  -167  -661  

Resultat efter finansiella poster  169 208  76 642  

Bokslutsdispositioner 
       

Resultat före skatt  169 208  76 642  

Skatter        

Årets resultat   169 208   76 642   
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”Fånga läsarens intresse genom att placera en 

intressant mening eller ett citat från artikeln 

här”. 

Bildtext som beskri-

ver bilden. 

Balansräkning 2019 

Belopp i kr Not 2019-12-31   2018-12-31 

TILLGÅNGAR 
        

Anläggningstillgångar     

Materiella anläggningstillgångar 

Byggnader och mark 2 61 120 
 

67 912 

Inventarier, verktyg och installationer 3 139 827  117 098 

Summa materiella anläggningstillgångar  200 947  185 010 

Summa anläggningstillgångar  200 947  185 010 

Omsättningstillgångar     

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar 

 
3 400 

 
12 775 

Övriga fordringar  9 164  9 164 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  6 083  21 600 

Summa kortfristiga fordringar  18 647  43 539 

Kassa och bank 

Kassa och bank 

 
453 391 

 
289 718 

Summa kassa och bank  453 391  289 718 

Summa omsättningstillgångar  472 038  333 257 

SUMMA TILLGÅNGAR  672 985  518 267 
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Resultatdisposition 

Belopp i kr 

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 169 208 kr, balanseras i ny räkning.  

Balansräkning 2019 forts. 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

 

Fritt eget kapital 

Eget kapital 486 539  409 897 

Årets resultat 169 208  76 642 

Summa fritt eget kapital 655 747  486 539 

Summa eget kapital 655 747  486 539 

Kortfristiga skulder 

Övriga skulder till kreditinstitut - 

 

7 537 

Leverantörsskulder 13 238  8 741 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 000  15 450 

Summa kortfristiga skulder 17 238  31 728 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 672 985  518 267 



 

 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre 
företag. 

AVSKRIVNINGSPRINCIPER FÖR  ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och 
beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas: 

Anläggningstillgångar År 

 

Immateriella anläggning-

stillgångar: Materiella 

anläggningstillgångar: 

-Byggnader 10-20 

-Inventarier, verktyg och installationer 5 

DEFINITION AV NYCKELTAL 

Föreningens intäkter 

Alla intäkter som föreningen haft i form av medlemsavgifter, bidrag, gåvor , an-

nonsintäkter, avgifter Seglarskolan oc 

Resultat efter finansiella poster 

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kost-

nader. 

Soliditet 

Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (22 %) i 

förhållande till balansomslutningen. 

Noter 

Not 1 Redovisningsprinciper 
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Not 2 Byggnader och mark 

Not 3 inventarier 

  2019-12-31   2018-12-31 

Ackumulerade anskaffningsvärden: 
-Vid årets början 722 940 

  
689 940 

-Nyanskaffningar 98 315  33 000 

-Avyttringar och utrangeringar -70 000  - 

Vid årets slut 751 255  722 940 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan: 
-Vid årets början -605 842 

 
-560 724 

-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 31 500  - 

-Omklassificeringar 10 000  - 

-Årets avskrivning anskaffningsvärden -47 086  -45 118 

Vid årets slut -611 428  -605 842 

Redovisat värde vid årets slut 139 827  117 098 

  2019-12-31   2018-12-31 

Ackumulerade anskaffningsvärden: 
-Vid årets början 229 473 

  
229 473 

 229 473  229 473 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan: 
-Vid årets början -161 561 

 

-145 404 

-Årets avskrivning enligt plan -6 792  -16 157 

 -168 353  -161 561 

Redovisat värde vid årets slut 61 120  67 912 



 

 

 

 

Föreslagen budget  2020 

Intäkter   Kostnader  

Gästhamnen            27 000 kr   Tidningen         84 000 kr  

Tidningen 139 500 kr   Seglarskolan 232 000 kr  

Seglarskolan          272 000 kr   Isseglingen              2 500 kr  

Isseglingen               2 500 kr   Försäkringar            16 000 kr  

Uthyrning lokaler          124 500 kr   Material & underhåll klubbhus            18 000 kr  

Medlemsavgifter 58 000 kr   Driftkostnader Klubbhus            40 000 kr  

Kommunala bidrag            0 kr   Administration och övriga kost-          103 000 kr  

Övriga intäkter 11 500 kr   RBU, SBU, SSF, Isseglingsför-

bundet, medlemshantering 

58 500 kr  

    Finansiella kostnader  3 000 kr 

    Avskrivningar  77 000 kr 

Summa intäkter:  635 000 kr   Summa kostnader:          594 000 kr  

     

Budgeterat Resultat 2020            41000 kr     

     

Medlemsavgifterna föreslås vara oförändrade: 

Enskild medlem  150 kr 

Familjemedlemskap 250 kr 
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Valberedningens förslag 2020 

Ordförande. 

Magnus Sillén   Omval  1 år 

Ordinarie styrelseledamöter: 

Kristina Andersson Kassör  Nyval  2 år  

Lennart Lundvik    Omval  1 år 

Svante Rosén    Omval  1 år 

André Grähs    Nyval  2 år  

Sittande styrelseledamöter: 

Ulf Camitz     2019  Vald till 2021 

Bengt Gustavsson   2019  Vald till 2021 

Fredrik Holmén   2019  Vald till 2021 

Styrelsesuppleanter (väljs på ett år) 

Alexander Grähs   Omval 

Istvan Von Polgar   Omval 

Peter Criborn   Nyval 

Max Holmén    Nyval 

Revisorer 

Vivianne Hållinder   2019  Vald till 2021 

Monica Öhman   Omval  2 år 

Annelie Ljungblad (supl.)  Nyval  1 år 

Valberedning 

Staffan Engelbrektsson  Omval  1 år 

Calle Eriksson   Omval  1 år 

      



 

 

teter som du är anmäld till och betalstatus på ev 

fakturor och medlemsavgifter. 

Om du har problem med att aktivera ditt med-

lemskonto kan du maila till medlem@gmss.nu så 

kontaktar vi dig och hjälper till. 

Som medlem i GMSS har du tillgång till många 

förmåner hos våra sponsorer i Grisslehamn 

med omnejd. För en komplett och aktuell lista 

besök vår hemsida www.gmss.nu. 

På hemsidan har du tillgång till ditt eget med-

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

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 e-

postadress. Du ser också alla kurser och aktivi-

Ekbacksvägen 9 

76456 Grisslehamn 

 

www.gmss.nu 

E-post: info@gmss.nu 

GMSS bildades 1979 för att främja båtlivet kring 

Väddö och Singö och bidra till ökad sjösäkerhet. Vi är 

idag närmare 500 medlemmar.  

På den västra sidan av Grisslehamn ligger vårt klubb-

hus och vår gästhamn. Klubbhuset har ett mycket 

vackert och idylliskt läge längst in i Ornefjärden. I 

vårt hus finns bl a den populära krogen Nya Ångbåts-

bryggan om sommaren samt utställning och försälj-

ning av konsthantverk och bildkonst/måleri.  

Klubben anordnar seglarskola certifierad av Svenska 

Seglarförbundet för barn, ungdomar och vuxna varje 

sommar och på vintrarna är isseglingssektionen ak-

tiv. 

Jolle/isjakt centrum ligger innanför Ångbåtsbryggan.  

Grisslehamns Motor - & 

Segelsällskap 

Medlemsinformation 

Bildtext som beskriver bilden. 


