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Reimers Båt Sällskap – RBS Org.nr 802002-7739
Verksamhetsberättelse för 2019
Styrelsen för Reimers Båtsällskap får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret
2019.
Styrelse under året:
Claes Ridderström, ordförande
Rolf Zetterberg, sekreterare
Lars-Gunnar Axelsson, kassör
Kjell Eriksson, IT-ansvarig, miljöansvarig
Stefan Fredriksson, hamnkapten
Kevin Liljegren, varvschef
Varvskommitté:
Kevin Liljegren
Alexander Haanpää
Sebastian Wiberg
Möten och sammanträden
Sällskapet hade årsmöte den 10 april, 36 medlemmar deltog.
Styrelsen har under året haft sex protokollförda sammanträden.
Medlemmar och kösituation
Vid årets slut hade sällskapet 140 medlemmar. Vid årsskiftet stod 42 medlemmar i kö för
bryggplats, 55 för varvsplats samt 10 för byte av plats. De medlemmar som fick bryggplats
inför sommarsäsongen hade köat i genomsnitt fyra år. Ett tiotal medlemmar på toppen av
kölistan tackar regelmässigt nej vid erbjudande av plats.
RBS är medlem i:
Saltsjön-Mälarens Båtförbund (SMBF), Sjöräddningssällskapet och Skärgårdsstiftelsen.
Händelser och aktiviteter under året
• Styrelsen har under året fortsatt att prioritera arbetat med säkerheten på varvet vid sjöoch torrsättning.
• Miljöarbetet är ett annat prioriterat område. XRF (bottenfärgerna) mätningar har gjorts
på alla båtarna på varvet viket resulterar att ett antal båtar måste bottensaneras. Utförs
våren 2020. Ett företag har kontrakterats för arbetet (blästring)
LOVA-bidrag för båtbottensanering har erhållits på 108 000 kr som kommer att
utnyttjas under 2020.
• Skärmtak har monterats mellan klubbhusen på varvet.
• Klubben deltog som en medarrangör till en träff med veteranbåtar (Poker run) i
samband med båtklubbarnas dag,
• Idrottsförvaltningen informerade klubben om att Reimersbryggan kommer att
totalrenoveras under våren 2020, Byte till pontoner.
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Ekonomi
Årets överskott i den löpande verksamheten blev 28 442 kr (föregående år 103 476 kr).
Det beror huvudsakligen på att arrende och bryggomkostnader har ökat till 199 526 kr
(130 852 kr föregående år) och att inträdes- och medlemsavgifter har minskat till 92 000 kr
(100 700 kr föregående år).
Årets redovisade förlust blev 81 848 kr, föregående år redovisades ett överskott på 212 976
kr. Detta beror huvudsakligen på att LOVA bidraget på 108 000 kr - som bokförts som intäkt
föregående år - har omkonterats till kortfristig skuld i årets bokslut.
Detaljerat bokslut och revisionsrapport redovisas vid årsmötet.

Förslag till resultatdisposition
Sällskapets ingående egna kapital 2019 var 310 659 kr. Styrelsen föreslår att årets resultat
-81 848 kr balanseras i ny räkning, varefter sällskapets utgående egna kapital uppgår till
228 810 kr.

Tack!
Styrelsen riktar ett varmt tack till de medlemmar som solidariskt och under gemytliga former
ställt upp vid gemensamma arbeten.
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