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Karlstads Kappseglingsförening
Årsmöte
30 Mars 2022
§1. Årsmötet öppnas.
§2. Fråga om mötets behöriga utlysande.
§3. Fastställande av röstlängd.
§4. Godkännande av dagordning.
§5. Val av ordförande respektive sekreterare för årsmötet.
§6. Val av justerare, vilka jämte ordföranden justerar protokollet.
§7. Uppläsning av protokoll från föregående allmänna möte.
§8. Fastställande av 2021 års verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning.
§9. Revisorernas berättelse.
§10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

§11. Propositioner.
§12. Motioner.
§13. Verksamhetsplan för 2022.
§14. Fastställande av budget för 2022..
§15. Val av:
a.

Föreningens ordförande för ett (1) år.

b. Övriga ledamöter för två (2) år.
c.

Två suppleanter för ett (1) år.

d. Två revisorer samt två suppleanter för ett (1) år.
e.

Valberedning (tre ledamöter samt två suppleanter) för ett (1) år.

f.

En representant till Värmland-Västergötlands seglarförbunds årsmöte.

§16. Förfrågan rörande övriga arbetsuppgifter inom föreningen.
§17. Information från styrelsen.
§18. Övriga frågor.
§19. Mötet avslutat

Mötesdatum: 2021-11-17

PROTOKOLL HÖSTMÖTE 2021-11-17
1) Mötets öppnande
Mötet öppnat.
2) Fastställande av mötets röstlängd
16 röstberättigade medlemmar närvarande.
3) Frågan om mötet utlysts på rätt sätt
Mötet har utlysts på rätt sätt.
4) Fastställande av dagordning
Dagordningen godkänns.

5) Val av ordförande samt sekreterare för mötet
Till ordförande väljs Magnus Einarsson och till sekreterare väljs Lisa Persson.
6) Val av justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare
Som justeringsmän väljs Christian Bjernér och Martin Pluto.

7) Fastställande av medlemsavgifter och övriga avgifter
Styrelsens förslag är förändrade avgifter till nästkommande år enligt nedan. Enligt index.

Avgifter
●

●

●
●

●

Medlemsavgift per år
357 kr för juniorer, t.o.m. året man fyller 18år (JM)
511 kr för seniorer (SM)
715 kr för hela familjen (FM)
Skåpavgift per år (S)
255 kr per skåp
Lediga skåp finns att få
Uteförvaring under säsongen (U)
326 kr per båt
Uteförvaring under vintern (UV)
326 kr per båt
562 kr per motorbåt
Inomhusförvaring under vintern (I)
429 kr per båt

Förslag röstas igenom, inga deltagare motsätter sig förändrade avgifter.

8) Övriga frågor
Magnus Einarsson meddelar att han avsäger sig posten som ordförande. Ulf Malmberg avsäger sig posten
som kassör.

Magnus informerar om medlemsarbetet som utförts under säsongen, bl.a. med bryggprojektet på
Kanikenäset och upprustning av Torsholmen.

En del utmaningar har mötts under 2021 i och med Corona, vissa föreningaktiviteter har ställts in. För
den inställda verksamheten har bidrag erhållits från Riksidrottsförbundet. KKF har också fått bidrag för
kommunen för inköp av ny båt.

Planering har påbörjats av Finnjolle SM 2023.

P-A Wallentin tar upp att det är svårt att ordna Sola Cup både för E-jolle och Finnjolle.
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1. STYRELSEN 2021
Följande personer har ingått i styrelsen under detta verksamhetsår:
Magnus Einarsson

Ordförande

Christian Bjernér

Ledamot, Tävlingar

Kenneth Magnusson

Ledamot, Torsholmen

Ulf Malmberg

Ledamot, Kassör

Tonny Nyrén

Ledamot

Lisa Persson

Ledamot, Sekreterare

Malin Pluto

Ledamot, Seglarskola & Träningar

Maria Reingardt

Ledamot, Fortsättningsseglingarna för vuxna

Adam Svärd

Ledamot, Vuxenseglarskola

2. ORDFÖRANDE SUMMERAR
Säsongen 2021 var på samma sätt som 2020 präglad av Covid-19. Vi har ändå lyckats genomföra de flesta
av föreningens aktiviteter. Vi var dock tvungna att ställa in 2 veckor sommarseglarskola på grund av lokala
restriktioner. Under året har medlemmar med gemensamma ansträngningar renoverat invändigt på
Torsholmen och arbetat vidare med den nya bryggan på Kanikenäset.
Vi har fortfarande svårt att få tillräckligt många medlemmar att bidra till arbetet i föreningen, det är några
få som drar ett tungt lass med föreningsarbetet, För att vi ska kunna genomföra organiserad verksamhet
krävs det att vi medlemmar ställer upp som till exempel ledare eller hjälper till med andra arbetsuppgifter.
Det finns information om olika arbetsuppgifter, både stora och små, som vi vill ha hjälp med på
hemsidan.
/Magnus

3. MEDLEMMAR
Totalt antal medlemmar 255. Det är en ökning från förra året med 33.
0-6 år

7-12 år

13-20 år

21-40 år

41-Max år

Summa

Män

0

29

33

17

89

168

Kvinnor

1

14

22

18

32

87

/Magnus

4. TÄVLINGAR
Under tävlingssäsongen 2021 hölls Sola Cup med Finnjollar. Med tanke på fortsatt osäkert läge i och med
pandemin var det inte aktuellt att hålla tävlingar under försommaren.

Planering för finnjolle SM 2023 pågår som tidigare.

5. ORGANISERAD UNGDOMSVERKSAMHET
5.1. NYBÖRJARTRÄNINGARNA
Våren 2021 hölls Nybörjarträningarna med 6 st deltagare. Inför de sista två träningarna kom strängare
restriktioner för ungdomsverksamhet och träningarna sköts på till slutet på sommaren. Tyvärr var
deltagarantalet lågt vid de två sista träningarna och ingen fortsatte till hösten.
/Malin

5.2. GRÖN-BLÅ TRÄNING
Under våren hölls blå träning som vanligt under våren med 9 st deltagare fram till de hårdare
restriktionerna som tvingades de två sista träningarna att ställas in. Under hösten slogs blå och grön grupp
ihop för att skapa en större grupp med gamla och nya fortsättare. De seglare som seglat minst ett år fick
därför förstärkning av de som började segla under sommarseglarskolan. På grund av det snopna avslutet
på Nybörjarträningarna och de två inställda seglarskoleveckorna blev endast deltagartillskottet till höstens
träningar två seglare.
/Malin

5.3. SEGLARSKOLA
Sommaren var planerad att hållas som vanligt men inför sommarlovsstarten kom stränga restriktioner för
ungdomsverksamhet och de två första veckorna tvingades ställa in. Sommaren bestod därför endast av två
prova-på-veckor i mitten av sommaren och två seglarskoleveckor i slutet på sommaren. Då seglarskolan
abrupt ställdes in betalades anmälningsavgiften tillbaka till deltagarna. Lönen betalades ändock ut till
ledarna och bidrag för inkomstbortfallet söktes. Vi erhöll 20 000 SEK för inkomstbortfall vilket täcker den
största delen av kostnaden för ledarnas löner.
/Malin

6. ORGANISERAD SEGLING FÖR VUXNA
6.1. VUXENSEGLARSKOLA
Även i år var vuxenseglarskolan fullsatt med nio elever samt en ganska så lång reservlista. Alla elever
fullföljde kursen.
/Adam

6.2. FORTSÄTTNINGSSEGLINGARNA FÖR VUXNA
Intresset har fortsatt varit stort för att segla C55 under året som gått. Många som gått vuxenseglarskolan
har fortsatt att segla i fortsättningsgruppen. Intresset har också varit stort för att delta i KSS
onsdagsseglingar. Det har inte varit så mycket organiserad verksamhet under året utan medlemmar ur
gruppen har seglat på olika dagar. Detta dels då det varit svårt med sammankomster under delar av 2021
med tanke på pandemin, men också då ingen tagit på sig att organisera träning. Under slutet av året tog
Maria tag i saken och planerar nu en mer organiserad segling under 2022.
/Maria och Lisa

7. TORSHOLMEN
Under ledning av Torsholmsgruppen har det under säsongen skett mycket arbete på Torsholmen.
Medlemmar har bytt ut trädäcket på land vid flytbryggorna, de gamla flytbryggorna har ersatts med en
liten flytbrygga vid jollerampen. Stugan har renoverats invändigt och en del inventarier har bytts ut.
/Magnus
Anläggningen öppnades i samband med den årliga båtuttagningen på Kanikenäset av 4 st medlemmar. Vid
detta tillfälle återinsattes våra akterbojar för kölbåtar, samt uppstart av vattenanläggningen för klubbhuset
med varmvattenberedaren. Under april månad aktiverades att decimera våra gamla flytbryggor bort från
sin plats på Torsholmen. Båda bryggorna bortskänkes till en privatperson i Fiskvik på Hammarö.
Landbryggan som var belägen innanför våra flytbryggor demonterades under våren och sommaren av
Torsholmsgruppen för att sedan bygga ny landbrygga för uppläggning av klubbens besökande jollar. Ny
mindre flytbrygga byggdes inner på Kanikenäset under sommaren för placering utanför landbryggan för
att kunna angöra båtarna till landbryggan.
/Kenneth

8. ANLÄGGNING PÅ KANIKENÄSET
Renovering av hamnanläggning:
Under året har vi fortsatt på den plan som vi tagit fram för renovering av hamnbassängen.
Tillståndsansökan för urgrävning/muddring av hamnbassängen drog ut på tiden. Tillstånd från både
länsstyrelse, kommun samt KSS kom tillslut på plats, men när allt var klart var det bara att vänta till hösten
då arbetena endast fick utföras vintertid. När isen lagt sig och vi fick tag på en entreprenör som kunde
hjälpa oss med själva grävningen blev det ett stort arbete med de miljöåtgärder som länsstyrelsen
föreskrivit oss. Det stora var det grumlingsskydd som skulle innesluta området där vi skulle gräva. Detta
för att förhindra att omgivande vattenmiljö skulle bli grumlig av grävmassorna. Markduk införskaffades
och fållades i sektioner. Därefter sågades en ränna i isen för att få ner duken. Efter tre arbetspass var allt
på plats och Kewab kom sedan och utförde grävningen, snabbt gick det och efter en halvdag var själva
grävningen klar. Vi har sökt bidrag för att täcka kostnaderna för muddring.

Arrende:
Omförhandling av arrendeavtalet har tagit tid från kommunens sida och vi inväntar information från deras
sida. Vi har haft möte på plats med kommunen och påvisat vårt behov samt de utmaningar vi har, vilka
var väldigt tydliga under platsbesöket då det var fullt med båtar uppställda på vårt sommarområde trots att
vår verksamhet var i full gång.
/Martin

9. MOTORBÅTAR
Under året har vi inte haft några större problem med båtar och motorer förutom Grållans motor som
planeras bytas ut. Vi får tacka Åke J som servat och skött om motorerna under året.
/Ulf

10.

WEBB

Hemsidan har uppdaterats löpande med information om föreningens aktiviteter.
/Magnus

11.

JUSTERAT AV
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Styrelsen för KARLSTADS KAPPSEGLINGSFÖRENING får härmed avge årsredovisning för
räkenskapsåret 2021.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse
Verksamheten
Allmänt om verksamheten
Föreningen är en allmännyttig förening som bedriver seglingsverksamhet.
Föreningen erbjuder seglarutbildning och uthyrning av båtar till medlemmar.
Verksamheten bedrivs på Kanikenäsholmen där en av klubbens klubbhus finns.
Där erbjuds även vinterförvaring för medlemmarnas båtar.
Föreningen har ett klubbhus vid Torsholmen i Vänern där finns möjlighet att lägga till med båten och fika
eller nyttja grillplatsen.
Antal medlemmar 254 (fg.år 254)
Föreningen har sitt säte i Karlstad.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under pandemin covid-19 har föreningen vidtagit de rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten.
Detta har påverkat föreningens ekonomiska resultat under kort tid. Sedan har fler sökt sig till utomhus
aktiviteter.

Flerårsöversikt (Tkr)
Balansomslutning
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
.

2021
1 275
293,9
91,8

2020
1 254
260,3
90,0

2019
1 085
550,1
97,7

2018
1 065
2 655,6
97,7
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Not

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

411 225
411 225

390 395
390 395

-130 215
-94 702
-75 661

-149 631
-42 031
-55 493

-69 066
-369 644
41 581

-73 322
-320 477
69 918

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

-27
-27
41 554

-856
-856
69 062

Resultat före skatt

41 554

69 062

Årets resultat

41 554

69 062

Föreningens intäkter
Nettoomsättning
Summa stiftelsens intäkter
Stiftelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Summa stiftelsens kostnader
Rörelseresultat

2
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Not

2021-12-31

2020-12-31

192 077
774 571
966 648

192 077
736 246
928 323

966 648

928 323

2 323
8 604
10 927

0
8 451
8 451

297 634
297 634
308 561

316 881
316 881
325 332

1 275 209

1 253 655

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

3
4

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
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Not

2021-12-31

2020-12-31

1 128 655
41 554
1 170 209
1 170 209

1 059 593
69 062
1 128 655
1 128 655

105 000
105 000

125 000
125 000

1 275 209

1 253 655

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Fritt eget kapital
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början
Årets resultat
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

5
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider: 10 - 20år

Not 2 Medelantalet anställda

2021

2020

0

0

2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

192 077
192 077

192 077
192 077

Utgående redovisat värde

192 077

192 077

2021-12-31

2020-12-31

1 186 543
107 391
1 293 934

1 131 962
54 581
1 186 543

-450 297
-69 066
-519 363

-376 975
-73 322
-450 297

774 571

736 246

Medelantalet anställda

Not 3 Byggnader och mark

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

KARLSTADS KAPPSEGLINGSFÖRENING
Org.nr 873200-1394

Not 5 Eget kapital
Belopp vid
räkenskapsårets början
Årets resultat
Föregående års resultat
Belopp vid
räkenskapsårets slut

6 (7)

Fritt eget
kapital

Totalt

1 128 654
41 553

1 059 592
41 553
69 062

1 170 207

1 170 207

Not 6 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Pandemin Covid 19 fortsätter i fjärde våg och föreningen följer Folkhälsomyndighetens
rekommendationer.
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1. TÄVLINGAR
Under tävlingssäsongen 2022 planeras Juniregatan och SolaCup.

2. ORGANISERAD UNGDOMSVERKSAMHET
2.1. NYBÖRJARTRÄNINGARNA
Nybörjarträningarna planeras att hållas som vanligt, utan restriktioner, och anmälan är nu öppen med ett
fåtal anmälda. Träningarna hålls på måndagar i maj och juni, mellan v.18 och v.25.
/Malin

2.2. GRÖN TRÄNING
Grön träning är fortsättningsträningar som hålls under hösten för barn och ungdomar som börjat segla
under året. Denna grupp kan eventuellt slås ihop med blå grupp för att få en större grupp som har
roligare tillsammans än var för sig.
/Malin

2.3. BLÅ TRÄNING
Samuel Rudfelt håller vårens blå träningar med den grupp som fortsatt efter höstens grön-blå träningar.
Träningarna börjar tisdag v.15 och hålls fram till midsommar v.25.
Höstens träningar slås eventuellt ihop med grön träning för att få en större grupp som seglar tillsammans.
/Malin

2.4. SEGLARSKOLA
Seglarskolan är planerad som vanligt med en nybörjarvecka v.24 och en fortsättarvecka v.25. Därefter hålls
en prova-på-vecka v.26 innan seglarskolan har ett uppehåll på tre veckor. Den andra halvan av sommaren
består av drop-in v.30, nybörjarvecka v.31 och fortsättarvecka v.32.
/ Malin

3. ORGANISERAD SEGLING FÖR VUXNA
3.1. VUXENSEGLARSKOLA
Även i år är vuxenseglarskolan fullsatt med nio elever. Avgiften är 4200kr och den drar i gång i slutet av
april. I år är vuxenseglarskolan främst på torsdagar.
/Adam

3.2. FORTSÄTTNINGSSEGLINGARNA FÖR VUXNA
Förhoppning om mer organiserad segling med lärarledda tillfällen under 2022. Planering är igång. Tidigare
har fortsättningsgruppen seglat på onsdagar men ett ökat intresse för kappsegling har gjort att det planeras
att byta träningsdag till annan veckodag för att fria båtar för de som vill delta i onsdagsseglingarna
tillsammans med KSS. Det planeras för deltagarstyrd veckoträning där gruppen bjuder in lärare kring
olika moment efter intresse under våren. Om intresset fortsätter växa finns även tankar kring att anordna
en fortsättningskurs under höstterminen.

/Maria och Lisa

4. TORSHOLMEN
Vår Torsholmsanläggning kommer att återuppstartas söndagen den 24 April efter att isen har försvunnit.
Under denna sommar önskar styrelsen att våra medlemmar åter fortsätter sitt jobb med uppsnyggning av
klubbhusets inre igen. Bryggprojektet med anslutning av förbindelsen mellan fasta landbryggan och
flytbryggan färdigställes av Torsholmsgruppen denna sommar.
/Kenneth

5. ANLÄGGNING PÅ KANIKENÄSET
Renovering av hamnanläggning:
Nya bryggan ska åter läggas på plats och permanent landgång ordnas mot "motorbåtsbryggan". Därefter
är planen att gå vidare med renoveringsplanen för hamnen där nästa steg är att söka finansiering till en ny
betongbrygga ut från udden vilken skulle göra hamnbassängen betydligt lugnare samt även minska
eroderingen där vi nu har grävt ut.
Klubbhus:
Arbete med de underhållsbehov som identifierats, fönster åt nordväst är i riktigt dåligt skick och behöver
åtgärdas.
Arrende:
Omförhandling av arrende kommer att fortgå under kommande verksamhetsår. Nytt arrendeavtal behöver
tecknas under året, förhoppningsvis direkt med markägaren Karlstads kommun istället för med KSS.
/Martin

6. MOTORBÅTAR
Grållans motor planerar vi byta ut under året, vi har sökt och fått bidrag till detta från Karlstad Kommun.
/Ulf

7. ISSEGLING
Inga organiserade aktiviteter planeras under året.
/Magnus

8. WEBB
Inga planerade aktiviteter utöver kontinuerlig informationsuppdatering.
/Magnus

