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Förvaltningsberättelse

 Styrelsen för Näsbyvikens Båtsällskap, 816000-1155 med säte i Täby Kommun, får härmed avge
 årsredovisning för räkenskapsåret 2021.

Styrelse Klubbholmen
Ordförande Roger Alm Holmintendent Hans Nordfeldt
Vice ordförande Martin Ildring Holmintendent Bruno Mårtensson
Kassör Håkan Fritz Ledamot Håkan Fritz
Ledamot/tf Sekr. Olof Lod
Ledamot Sofie Myrenberg Aktiviteter
Ledamot Emma Lund Ordförande Robert Westerlind
Ledamot Ewa Bernström Ledamot Ewa Bernström
Ledamot, ansv KHo Hans Nordfeldt Ledamot Emma Lund
Ledamot, ansv KHo Bruno Mårtensson Ledamot Martin Ildring
Ledamot, ansv Akt Robert Westerlind

Hamnen
Hamnkapten Lars Ericson
Ledamot Sofie Myrenberg

Kanslichef/Hk Lars Ericson Ledamot Olof Lod
Skyddsombud Olle Hermansson Ledamot Roger Alm

Valberedning
Ordförande Fredrik Rex Revisorer
Ledamot Pierre Rohdin Revisor, aukt Henrik Moberg
Ledamot Magnus Larsson Revisor Christian Lindahl
Ledamot Vakant Suppleant Ulrik Clemens v. Döbeln

Suppleant Christina Friberg
Förtroenderåd
Ordförande Hans G:son Wikmark Representant och kontaktman SBU
Ledamot Robert Hansson SBU och SRBF Roger Alm
Ledamot Peter Nordqvist
Suppleant Niklas Lindell Huvudskyddsombud

Olle Hermansson

Miljösamordnare
Emma Lund

Verksamheten
 Ordförandes ord
 Nu ser vi ljuset i tunneln efter covid - vi har två mycket annorlunda båtsäsonger bakom oss. Vi håller
 tummarna för att båtsäsongen 2022 ska återgå till det normala och att vi kan träffas & umgås genom
 alla våra aktiviteter igen. Båtintresset är fortsatt på topp och kön för att få en båtplats i Näsbyviken
 växer ständigt.
 Fokus på miljöfrågorna ökar också och klassisk bottenmålning av båtar verkar snart vara något som
 hamnar i historieböckerna. Vi har precis som andra klubbar och marinor mätt förekomsten av TBT i
 bottenmålningen och gör nu allt vad vi kan för att hjälpa det 30-tal båtägare som snabbt måste vidta
 åtgärder mer information kommer fortlöpande.
 Vi i styrelsen ska göra allt vad vi kan för att tillvarata medlemmarnas intressen samtidigt som vi själva
 ska tänka kreativt hur vi kan fortsätta utveckla vår fina båtklubb - kom gärna med uppslag till utveckling
 och förbättring!
 Nu håller vi tummarna för att gamla traditioner kan återupptas & att vi kan fortsätta utveckla
 Näsbyvikens Båtsällskap - vi lägger pandemin bakom oss och blickar framåt!

 Med båthälsningar

 Roger Alm
 Ordförande
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 Ekonomi
 2021 har varit för många, påfrestningarnas år med stängda gränser, stängda barer, restauranger mm.
 Som om inte det var nog har vi tvingats att bära mask och ta sprutor. Jag konstaterar att det är första
 gången jag gillar människor som är negativa och luktar sprit mitt på dagen.
 För oss som båtklubb har det inneburit en ökad efterfrågan, fler i kö, fler på klubbholmen och fler i
 hamnen. 
 Vi har fått våra elektriska grindar och fixat till det sista på Bastun ute på klubbis, likaså en familj-SUP.
 Året som sådant ur ekonomiskt perspektiv har varit relativt normalt utan stora överraskningar. Elpriset
 är väl egentligen det enda som sticker ut. Intäkterna ligger i paritet med förra året, visserligen
 överlappade Nils och Lars lite, men i det stora hela har vi en sund ekonomi utan att lägga pengar i
 ladorna. Vi i styrelsen och ni som klubbmedlemmar tog för många år sedan ett beslut att varje
 generation skall finansiera sig själv. Detta medför att vi försöker att få vår ekonomi i princip gå jämnt ut
 varje år och fortsätter så.

 Håkan Fritz
 Kassör 

 Hamnen
 Tack vare våra fantastiska funktionärer flöt både sjösättning och upptagning helt enligt plan och utan
 incidenter. Traktorer och vagnar (varav en ny 4-tonsvagn) fungerade bra, stort tack till våra
 funktionärer som underhåller dessa på ett föredömligt sätt. Under båda dessa perioder har Olle
 Hermanson bistått mig vilket tillför kompetens och fler ögon för maximal säkerhet.
 På grund av Corona hade vi speciella förhållningsregler och serveringen vid upptagningarna sköttes av
 restaurang Triften denna gång så att hanteringen blev "coronasäker". En stor eloge till våra
 medlemmar som visar ett stort engagemang och omsorg om vår klubb!

 Ny kanslichef
 Nils Fickler gick under hösten 2021 i pension och Lars Ericson tog över som kanslichef 1 oktober, Lars
 och Nils gick dubbelt under september för att överlämna alla rutiner till Lars

 Miljöutveckling
 Miljöarbete är prioriterat i NBS. Båtbottentvätten i hamnen används flitigt och allt vatten från bottentvätt
 på land filtreras i vår filteranläggning och analyseras. Vi hoppas att våra medlemmar kommer att tänka
 ännu mer på miljön och använda vår båtbottentvätt istället för att bottenmåla.
 Filteranläggningen som filtrerar vattnet från spolplattorna har fungerat bra och byte av torvfiltret har
 genomförts under hösten. Vattenanalyserna visade att vi håller oss gott och väl under gränsvärdena
 vad gäller utsläpp. Vi har fortfarande enstaka båtägare med blödande bottenfärger som uppmanats att
 byta bottenfärg alternativt ta bort färgen och börja båtbottentvätta till nästa år. Under hösten 2021 så
 har ca 100 båtar mätts för TBT och då har det identifierats, plan för de båtar med TBT har påbörjats
 och har av Täby Kommun givits dispens att få sjösätta till 2022. Detta fortsätter vi med under januari
 2022 så alla båtar i NBS hamn är mätta till 2022 för TBT. 

 Hamnanläggningen
 Vi fortsätter vårt arbete med att förnya bomflöten. Ca 100 av de sämsta bomflötena är utbytta och
 detta arbete fortsätter tills alla bommar har de nya bomflötena med bättre flytkraft och infästning. 

 Säkerhet och stölder
 Under 2021 har vi inte haft några inrapporterade stölder, detta tack vare våra nya grindar och
 förändrade vakttider hoppas vi att stölderna ska minska under kommande år. ett vaktpass missades
 under året.
 Vaktbolaget Rapid bevakning har inte rapporterat några händelser. De genomför oregelbundna
 ronderingar varje dygn. Vi hade även på prov ett nytt hamnlarmsystem från Knowit, detta med ett
 Sonarsystem samt med ljud. 

 Funktionärsaktiviteter
 Vi hade på hösten en funktionärsmiddag som kunde genomföras. Vi genomförde en mindre
 vårstädning samt en höststädning samt städdagar på klubbholmen så våra anläggningar har
 underhållits i vanlig ordning!

 Pallning
 Statusen på båtvaggor och bockar i hamnen har fortsatt förbättrats. De medlemmar som fått
 anmärkningar på vaggor och bockar förgående år har hörsammat detta och förbättrat pallningen som
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 nu håller en genomgående hög kvalitet. 
 Vikten på vissa vaggor är ett problem då det sliter på ryggar att dra fram dem. Därför rekommenderar
 vi kölpallning och stöttor för segelbåtar som även är väsentligt bättre på vår ojämna hamnplan.

 Nu ser vi fram emot ett fint nytt båtår som förhoppningsvis blir normal.

 Lars Ericson Hamnkapten

 Klubbholmen
 Vår sedvanliga start på säsongen inleddes med ett rejält Vårröj. Vedklyvning, röjning av fälld skog
 samt städning fanns bl.a. på schemat.
 I Ungdomens hus numera Kajutan installerades kamin och skorsten. Därmed är Kajutan helt färdig
 och kamin kan börja användas efter att sotaren har godkänt installationen vilket kommer att ske under
 första halvåret 2022.
 Bastun fick sitt efterlängtade fönster som vetter ut mot inloppet. 
 Även 2021 har påverkats av restriktioner pga coronaviruset men traditionellt Midsommarfirande  och
 Kräftköret kunde genomföras.
 Som vanligt har vår Klubbholme nyttjats av många medlemmar under säsongen som gick. En hel del
 nya medlemmar har hittat ut vilket är väldigt glädjande.
  Säsongen avslutades den 23 oktober med Höströj, 12 effektiva medlemmar jobbade med alla
 uppgifter och klubbholmen kunde stängas för säsongen.

 Hälsar
 Hans och Bruno med funktionärer

 Båtsport/Aktiviteter
 Tyvärr har vi även under detta år tvingats begränsa antal aktiviteter på grund av de rådande Corona
 restriktionerna. Då restriktionerna lättade under försommaren kunde dock det traditionsenliga
 Midsommarfirandet genomföras (corona säkert) ute på vår fina Klubbholme.
 Den populära Seglarskolan för de unga som arrangeras i samarbete med sjöscouterna genomfördes
 veckan före midsommar i vår hemmahamn.
 Första lördagen i september gick årets kappsegling "Kräftjakten" av stapeln ute på vår klubbholme. Sju
 båtar kom till start och Olof Lood med sin Omega 42:a segrade till slut före Emma Lund och med Per
 Sarri på en tredjeplats. En härlig Kräftskiva med mycket sång, musik och ca 35st glada medlemmar
 avslutade dagen och kvällen.
 Då detta skrivs har Corona restriktionerna helt tagits bort, vilket gör att vi återigen kan genomföra fler
 aktiviteter. Information om kommande aktiviteter och utbildningar läggs ut löpande på hemsidan via
 aktiviteter @ nasbyviken.se

 NBS-Aktivitetsgrupp

Antal medlemmar vid verksamhetsårets slut (fjolårets inom parantes)
Hedersmedlemmar 6 (6)
Ständiga medlemmar 94 (102)
Seniormedlemmar 680 (662)
Unga vuxna medlemmar 3 (3)
Juniorer 18 (16)
Summa: 801 (772)

Båtar registrerade i NBS (fjolårets inom parantes)
Segelbåtar 123 (129)
Motorseglare 8 (8)
Roddbåtar 3 (2)
Motorbåtar 436 (415)
Vattenskoter 4 (2)
Elbåtar 1 (1)
Summa: 575 (551)
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Flerårsöversikt Belopp i Tkr
 2021 2020 2019
Nettoomsättning 3 738 3 736 4 038
Resultat efter finansiella poster -126 -192 -204
Soliditet, % 53 56 57

Förändringar i eget kapital
2021-12-31 2020-12-31

Specifikation av bundet och fritt eget kapital:
Reservfond 289 289

Totalt bundet eget kapital 289 289
Balanserat resultat 1 091 1 283
Årets resultat -126 -192

Totalt fritt eget kapital 965 1 091

Totalt eget kapital 1 254 1 380

Resultatdisposition
 Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor 965 405, disponeras enligt följande:

 Belopp i kr
Balanseras i ny räkning 965 405

Summa 965 405

 Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.
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Resultaträkning
Belopp i Tkr Not 2021-01-01- 2020-01-01-

2021-12-31 2020-12-31

Rörelseintäkter
Nettoomsättning 2 3 738 3 736
Aktiverat arbete för egen räkning - 48

Summa rörelseintäkter 3 738 3 784

Rörelsekostnader 4
Råvaror och förnödenheter -1 056 -1 185
Övriga externa kostnader -1 471 -1 451
Personalkostnader 3 -931 -854
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -406 -487

Summa rörelsekostnader -3 864 -3 977

Rörelseresultat -126 -193

Finansiella poster
Räntekostnader och liknade resultatposter -1 -
Ränteintäkter och liknande resultatposter 1 1

Summa finansiella poster - 1

Resultat efter finansiella poster -126 -192

Bokslutsdispositioner

Resultat före skatt -126 -192

Skatter

Årets resultat -126 -192
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Balansräkning
Belopp i Tkr Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar 5 1 581 1 987

Summa materiella anläggningstillgångar 1 581 1 987

Summa anläggningstillgångar 1 581 1 987

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 1 3
Övriga fordringar - 1
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 31 31
Summa kortfristiga fordringar 32 35

Kassa och bank
Kassa och bank 778 442

Summa kassa och bank 778 442

Summa omsättningstillgångar 810 477

SUMMA TILLGÅNGAR 2 391 2 464
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Balansräkning
Belopp i Tkr Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Reservfond 289 289

Summa bundet eget kapital 289 289

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 1 091 1 283
Årets resultat -126 -192

Summa fritt eget kapital 965 1 091

Summa eget kapital 1 254 1 380

Långfristiga skulder
Övriga skulder 6 498 499

Summa långfristiga skulder 498 499

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 54 10
Skatteskulder 6 -
Övriga skulder 111 80
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 468 495

Summa kortfristiga skulder 639 585

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 391 2 464
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Noter

 Belopp i Tkr om inget annat anges.

Not 1  Redovisningsprinciper
 Årsredovisningen har upprättas i enlighet med 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
Hamnen 5
Hamnen traktorer köpta 2017 och 2018 10
Hamnkontoret 5
Bommar 10
Klubbholmen exkl. nya bryggan 5
Servicebryggan 15
Södra flygeln 20
Klubblokalen 10
Mastförvaring 20
Brygga Klubbholmen 10

Definition av nyckeltal
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.

Soliditet
Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.
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Not 2  Intäkternas fördelning
 2021-01-01- 2020-01-01-
 2021-12-31 2020-12-31
Inträdesavgifter 59 62
Medlemsavgifter 927 896
Sommarplatsavgifter 1 147 1 148
Vinterplatsavgifter 886 892
Grundavgifter sommar/vinter 103 151
Kran- och mastavgifter 230 217
Klubbaktiviteter 44 68
Städavgifter - -
Uthyrning lokaler 60 61
Nycklar 6 9
Försäljning artiklar 73 63
Köavgift 190 151
Admin.avgifter och övriga intäkter 13 18

Summa 3 738 3 736

Not 3   Anställda och personal

Personal
 2021-01-01- 2020-01-01-
 2021-12-31 2020-12-31
Män 1 1
Kvinnor - 1

Totalt 1 2

Not 4  Kostnadernas fördelning
2021-01-01- 2020-01-01-
2021-12-31 2020-12-31

Hamnen (inkl. båtbottentvätt) 1 595 1 659
Annuitet hamnen 731 726
Klubbholmen 178 176
Aktiviteter 24 76
Personalkostnader 931 854
Avskrivningar 405 485

Summa 3 864 3 976
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Not 5  Materiella anläggningstillgångar

 2021-12-31 2020-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 8 444 7 985
-Nyanskaffningar - 459

Vid årets slut 8 444 8 444

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början -6 456 -5 970
-Avrundningsdiff 1
-Årets avskrivning på anskaffningsvärden -406 -487

Vid årets slut -6 862 -6 456

Redovisat värde vid årets slut 1 582 1 988

Not 6  Övriga skulder
 2021-12-31 2020-12-31
Mottagna depositioner 498 499

498 499
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Underskrifter

 Tack

 Styrelsen framför ett varmt tack till alla dem, som genom oegennyttigt arbete eller på annat sätt
 bidragit till NBS verksamhet under 2021.
 .

 Täby 2022-02-26

  

Roger Alm Emma Lund Håkan Fritz

Sofie Myrenberg Olof Lod Martin Ildring

Hans Nordfeldt Bruno Mårtensson Robert Westerlind

Ewa Bernström

Vår revisionsberättelse har lämnats 2022-02-26

Henrik Moberg Christian Lindahl


	Årsredovisning

