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Plats: Folkets Hus, Gillesalen
Närvarande: 13 av LuSS medlemmar
1. Val av mötesordförande och mötessekreterare, två justeringsmän och tillika rösträknare
Torkel Berg mötesordförande, Hans Johansson mötessekreterare, Jonas Haglund Wik och Jan
Anger justeringsmän/rösträknare
2. Fråga om mötet blivit behörigen kallat
Ja. Kallelse via hemsidan 2018-10-31 och i Vindögat 2018-11-13 (via e-post, facebook och
hemsidan).
3. Fastställande av dagordning
Fastställd med övriga frågor enligt punkt 14
4. a) Styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelserna visades. Torkel läste upp styrelsens berättelse. Eventuellt är
medlems-antalet för högt. Torkel och Jan undersöker detta.
b) Kassörens ekonomiska rapport
Resultaträkningen visades och Jan läste upp den. Kommentarer till Intäkterna. Kommunala
bidrag innehåller bl.a 50000 kr till hamnprojektet, som lämnades tillbaka när vi inte fick full
finansiering för projektet. Övriga intäkter bl.a ca 4000 kr från Svenska Sjö, hösten 2017 och
en felbokföring på 19000 kr. Kommentarer till Utgifterna. Personalkostnader gäller våra
ungdomsledare, främst vid seglarskolorna. Båtköp avser en SailQube och en starkare elmotor
som ersättning för den som stals 2017. Underhåll egendom gäller bl.a fortsatt underhåll av
ramp och bryggor. Oförutsedda utgifter innehåller bl.a återbetalning till Kommunen 50000 kr
och felfaktureringen 19000 kr, enl kommentarerna till intäkterna ovan. Balansräkningen
visades och lästes upp av Jan. Kommentarer till Tillgångarna. Båtar gäller en SailQube och en
elmotorn, enligt utgifternas post Båtköp.
c) Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen upplästes av Vivi-Anne Karlsson. Revisorerna yrkar på ansvarsfrihet för
styrelsen.
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet
6. Verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
Verksamhetsplan (bilaga 3) och budget (bilaga 4) visades av Torkel resp. Jan.
7. Godkännande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår.
Verksamhetsplan och budget godkändes.
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8. Fastställande av årsavgifter
Ingen höjning. Juniorer 150 kr, seniorer 350 kr, familjer 600 kr
7. Val av styrelse
a) Till ordförande
Torkel Berg
b) Till övriga ledamöter
Jan Anger, Bernt Askelin, Viktoria Askelin, Elsa Forsgren, Karl Forsgren, Jonas Haglund
Wik, Arnav Jain, Hans Johansson, Mathias Vogt och Lisa Vogt.
8. Val av två ledamöter till valberedningen
Hans Johansson och Karl Forsgren.
9. Val av revisor
Vivi-Anne Karlsson och Alfred Kuhn.
10. Stadgeändring
Torkel visar styrelsens förslag till nya stadgar. Informerar om High Five, LuSS policy samt
GDPR, som samtliga är anledning till stadgeändringen. Mötesdeltagarna önskar att
stadgeförslaget läggs in på LuSS hemsida för genomläsning. Torkel/Jonas ordnar detta.
Årsmötet godkänner förslaget till nya stadgar.
11. Bryggprojektet
Torkel informerade om bryggprojektet och jollehamnen. LuSS fick ej ihop tillräckligt med
bidragspengar till 2018, men bidragen från Dalarnas Seglarförbund och Ludvika Kommun kan
även betalas ut för 2019. Ludvika Paddlarklubb driver projektet Talludden som bl.a innefattar
en betongbrygga i vinkel från stenpirens spets och handikappanpassad tillfartsväg till denna.
Vi har fått offerter på virke och grundarbetet för bryggan, grävning, gjutning av plintar m.m
Om LuSS projekt blir av måste vi räkna med en egen arbetsinsats av ca 190 timmar. Främst
gäller det iordningställande av trädäcket, både bryggans och ev. ett på land. Detta förutsätter
dock att vi får tillräckligt många av medlemmarna att ställa upp på detta arbete.

12. Övriga frågor
a) Redovisning av bidrag
2 optimister av fabrikat Sail Qube inkl. kapell och en båtvagn har beställts, för 38154 kr.
Leveransen kan ske antigen med ett fraktbolag för ca. 2000 kr eller att vi hämtar den
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själva i Saltsjö Bo i Stockholm. Förslag att vi betalar båtarna snarast, för
bidragsredovisningen skull och att vi ordnar leveransen senare.
b) Rapport från Seglarträffen.
Jonas informerar från Seglarträffen 24-25 nov. i Malmö med 250 deltagare. Plattformen
kommer att ingå i uppdrag segling som genomförs i cirkelform i klubbregi. SSF´s nya
samlingsplats för segling, Sail Arena, med bl.a kappseglingskalendern och olika
anmälningsfunktioner. Under denna punkt tas frågan upp om att LuSS bör skaffa eget
Swish-konto. Jan kontaktar Nordea i ärendet.
c) Nästa säsong
Distansseglingarna främst för kölbåtarna kan fortsätta med fast enslinje. Stenen utanför
den södra piren bör märkas ut. Hans tar upp detta med LMK.
Gemensamt KM och DM för jollarna även 2019, om ingen annan klubb är intresserad.
Trots att medlemsantalet ökat 2018 jämfört med 2017 har vi inte haft någon större
anslutning till träningskvällarna och Jolle Cup. Däremot har våra s.k. Prova På Seglingar
samlat många deltagare, som därmed höjt medlemsantalet. Jonas föreslår några
förändringar till 2019. Endast måndagsträningar till en början. Uppstår behovet kan vi
utöka till även onsdagar. På onsdagarna kan vi däremot arrangera tävlingarna i Jolle Cup.
Skall Prova På Segling anordnas bör detta lägga på annan tid än träningstillfällena.
15. Prisutdelning
Hans delade ut pokaler och plaketter för Jolle KM, Jolle Cup samt KM Kölbåtar och Väsman
Cup. Även ungdomspokalen och kölbåtspokalen delades ut. Dessa pokaler delas ut till någon
jolle- seglare resp. kölbåtsseglare som gjort något extra under året. Jollepokalen 2018 går till
Emil Kallberg och kölbåtspokalen 2018 till Monika och Alexander Tengzelius. Albin 57.
Emil kom in som en frisk fläkt på Väsmandagens Prova Påsegling i augusti och har fortsatt i
samma stil. Han har lärt sig segla och hantera jollen utmärkt, på den relativt korta tiden.
Monika och Alexander har deltagit i de flesta aktiviteter och även hjälpt LuSS med dykuppdrag. Lossat en fastnad bojtyngd och hittat ett tappad Teraroder.

16. Mötet avslutas

Mötesordförande Torkel Berg

Mötessekreterare Hans Johansson

Justerare

Mathias Vogt

Jonas Haglund Wik
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Härmed avger styrelsen för Ludvika Segelsällskap sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2017 - 2018.

Medlemmar
Avgiftsunderlag

Båtar

Totala antalet medlemmar
Antalet individuellt betalande seniorer
Antalet juniorer
Antal betalande familjer

82
22
19
7

st
st varav 5 kvinnor
st varav 9 flickor
st

Sällskapets båtar
4 st Optimistjollar varav en Blue Dragon och en Sail Qube (+ ett par skrotjollar som inte är
sjödugliga)
5 st Terajollar,
2 st Fevajollar
1 st Trissjolle
4 st Laser (en förolyckades vid åskovädret 2018-08-08)
1 st Trapez-jolle
1 st River 420 med motor Tohatsu 30 hk, säkerhetsbåt
1 st Askvik och söner roddbåt, följebåt med elmotor ePropulsion Spirit 1.0
Medlemmarnas båtar
10 st Kölbåtar
5 st Centerbordsbåtar (minst)

Styrelse 2017/2018

Torkel Berg
Mathias Vogt
Jan Anger
Hans Johansson
Jonas Haglund Wik
Bernt Askelin
Arnav Jain
Elsa Forsgren
Viktoria Askelin
Lisa Vogt
Karl Forsgren

Ordförande, tävlingsansvarig
Vice ordförande, tävling/träning, vindögatredaktör
Kassör, båtlivsansvarig
Sekreterare, materialansv, tävling
Jolleansvarig, utbildning
Jollesektion
Informationsansvarig
Ungdomsrepresentant
Ungdomsrepresentant
Ungdomsrepresentant
Ungdomsrepresentant

Verksamhet
Medlemsantalet har i år stigit kraftigt. Vi kan se tillbaka på ett verksamhetsår med många aktiviteter och med fulltecknad
nybörjarkurs, nästan full fortsättningskurs och rekordmånga i prova-på-verksamheten. Detta tack vare ett statligt bidrag
som gjorde detta gratis för barn och unga 6-16 år, och givetvis tack vare den fina sommaren. Några kappseglingar har ställts
in p.g.a. få anmälningar och en planeringsmiss. Varje måndags- och onsdagskväll från slutet på maj till slutet på september,
undantaget seglarskoleveckorna, har vi haft jolleträning. Två friluftsdagar har genomförts för Kyrkskolan och
Lorensbergaskolan och vi har arrangerat en kick off för ABB.
Årsmöte hölls 2017-11-28. Styrelsemöte har hållits 6 gånger: 2018-01-17 (konstituerande),
2018-02-21, 2018-04-09, 2018-05-02 (extra om High Five) och 2018-10-09.
Medlemsbladet Vindögat har utgivits 2 gånger: I november 2017 och i maj 2018.
Antalet medlemmar har ökat från 39 till 65. Deltagandet i genomförda fyra kölbåtskappseglingar var 4,75 båtar i
genomsnitt, i medeltal 8,75 seglare per tävling. På ungdoms/jollesidan har det varit tre veckors seglarskola, vanlig
seglingsträning och kappseglingsträning. På de två kappseglingarna som genomfördes var det i medeltal 6,5 jollar och 7
deltagare per segling.
Sällskapets aktiviteter under verksamhetsåret, beskrivs utförligt i följande berättelser från respektive sektion.
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Ludvika 2017-11-26 Torkel Berg

TÄVLINGSSEKTIONEN
Jollekappseglingar – Jolle Cup
Endast två kappseglingar kunde genomföras i år. På
den första kappseglingen var flera nya seglare med,
medan klubbmästerskapet bara lockade erfarna
seglare det här året.
Seglad tid har räknats om med SRS (Svenskt Respitsystem) eftersom olika båttyper användes.

seglare i fyra båtar seglade en bana med märken vid
Laggarudden och Väsmanbacken. Den avta-gande
vinden gjorde att tiden fick räknas om med SRS,
trots jaktstart.
Placering Namn Båttyp
1 Alfred Kuhn Birdie 24
2 Hans Johansson, Jonas Haglund Wik Monark 700
3 Lars Hansson, Mats Norell Birdie 24

Den första kappsegling som kunde genomföras var
den Gröna Kappseglingen efter seglarskolan.
Nybörjarbana och nybörjarregler. Nio seglare, varav
fyra nybörjare, seglade tre seglingar i lätt vind. Åtta
båtar användes – tre klasser.
Placering Namn Båttyp
1 Viktoria Askelin Laser 4.7
2 Emil Kallberg Tera Sport
3 Lisa Vogt Laser 4.7

Nästa kappsegling var Väsman Runt den 18 augusti. Vinden var frisk till hård. Den 17 sjömil (31
km) långa tävlingen seglades på rekordtid, under tre
timmar – 2:44:18. Nio seglare deltog med fem båtar.
Placering Namn Båttyp
1 Mats Norell, Peter Christensen Botnia 6
2 Alfred Kuhn, Tony Kuhn Birdie 24
3 Lars Hansson Birdie 24

Jolle-KM den 25 augusti lockade fem seglare i var
sin båt. Det blev tre seglingar i frisk vind på en bana
inspirerad av OS-banan – kryss-läns-kryss-slörhalvvind.
Placering Namn Båttyp
1 Lisa Vogt Laser 4.7
2 Csilla Gal Laser Radial
3 Viktoria Askelin Laser 4.7

Sedan var det dags för Klubbmästerskap. Tre lopp
seglades i lätt, växlande vind. Ett vindskifte strax
före start ledde till att banan blev en bidevind –slörbana. Nio seglare var med i fem båtar.
Placering Namn Båttyp
1 Alfred Kuhn Birdie 24
2 Mathias Vogt, Jonas Haglund Wik Monark 700
3 Jan och Åsa Anger, Farhad Amini Hunter 240

För att det ska räknas som att man deltar i serien
Jolle Cup krävs att man varit med på minst två av
tävlingarna och att man är minst 13 år. Fyra seglare
räknades därmed som deltagare. Totalt har tio seglare
deltagit i klubbens jollekappseglingar. Lisa och
Viktoria fick båda tre poäng totalt. Jonas och Karl
fick båda sju poäng. Enligt kappseglingsreglerna är
då sista kappseglingen avgörande, alltså Jolle-KM.
Därmed blev resultatet så här:
Placering Namn
Guld Lisa Vogt
Silver Viktoria Askelin
Brons Jonas Haglund Wik

Säsongen avslutades med Medaljracet. Nästan
samma bana som för Nationaldagsracet, men den här
gången höll sig vinden till tabell 2: 4-6 m/s.
Vinnande båt var bara tolv sekunder snabbare än
idealtiden, så inga tider behövde räknas om. Fem
kölbåtar deltog med nio seglare. Chokladmedaljer
delades ut under After Sail på Kajkrogen på kvällen.
Placering Namn Båttyp
1 Mats Norell, Peter Christensen Botnia 6
2 Hans Johansson, Jonas Haglund Wik, Mathias
Vogt Monark 700
3 Alfred Kuhn Birdie 24

Kölbåtskappseglingar – Väsman Cup
Fyra kappseglingar genomfördes, tre banseglingar
och en distanssegling. Bananen Runt ställdes in.
En nyhet för i år var att en ny startlinje provades på
två av kappseglingarna – istället för bojar så var start
och mål en enslinje med stora pirens flaggstång och
Kajkrogens gavelspets. Det funkade bra, men en sten
som Hans gick på behöver märkas ut till nästa år.

Serien Väsman Cup räknas individuellt, men man
får poäng efter båtens placering i mål. För att räknas som deltagare i serien måste man ha varit med
på minst två kappseglingar.
Placering Namn
Guld Alfred Kuhn
Silver Mats Norell
Brons Jonas Haglund Wik

Första kappsegling blev Nationaldagsracet. Åtta

Torkel Berg och Hans Johansson
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JOLLESEKTIONEN
Båtvårdscirkel: Inför seglingssäsongen hade vi
båtvårdscirkel från mitten av april och in i juni. Vi
lagade mastfoten på Tera 1, roddbåten fick en ny
förstärkning av backspegeln till den nya elmotorn
som är betydligt kraftigare än den gamla stulna
motorn och vi gav oss även på den beiga laserjol-len
där däcket delvis har släppt från skrovet. Den
sistnämnda insatsen tyvärr utan någon större framgång. Den tar fortfarande in mycket vatten och blir
rank, tung och långsam. Nya tag nästa säsong!
Samtliga Laser-jollar har fått kick och cunning-ham
uppgraderade till system med bättre utväxling samt
att dess kontrollinor är framdragna till sitt-brunnen.
Därutöver gjordes den årlig översynen av alla båtar.
Friluftsdag: Några dagar innan skolavslutningen
arrangerade LuSS en prova-på-segling under en
friluftsdag för Kyrkskolans åk 7. Seglingsaktivite-ten
utgick från LuSS sjöbod medan övriga aktivi-teter
var vid Skuthamn. De flesta eleverna provade på att
segla och det var som vanligt ett uppskattat inslag på
friluftsdagen.
Kickoff: Vi fick även en fråga om vi kunde ordna en
Kick-Off för ca 5-6 personer från ABB. Evenemanget hölls en kväll.
Seglarskola: De tre första veckorna av sommarlo-vet
körde vi seglarskola. En två veckor lång nybörjarkurs och en en vecka lång fortsättningskurs
med nybörjarinslag. I år gick Ludvika kommuns
kultur- och fritidsförvaltning in med pengar för att
göra seglarskolan gratis för barn och ungdomar i
åldrarna 6 till 15 år. Även i år var nybörjarkursen
fulltecknad. 15 deltagare i alla åldrar lärde sig segla
under kursen och vi hade nästan lika många anmälda
till den tredje veckans fortsättningskurs. De flesta
deltagare denna vecka gick fortsättnings-kursen
medan några gick klart nybörjarkursen. Fyra vuxna
ledare fick hjälp av tre ungdomsledare på båda
kurserna. De tre ungdomsledarna fick en ersättning
för sin fina insats. Tack alla för ett fan-tastiskt bra
jobb under seglarskolan.
Inköp: Vi byter efterhand ut gamla uttjänta optimistjollar till nya optimistjolleliknande båtar. I år
köpte jollesektion en kopia av en optimistjolle som
heter Sail Cube. Under våren kommer ytterli-gare två
nya Sail Cube köpas för leverans lagom till
seglingssäsongens början. Vi kommer då att ha tre
Sail Cube- och en Blue Dragon-optimister. Dessa är

seglarskoleverksamheten och generellt som
nybörjarbåt.
Ministorm: Under en träning som knappt hann
börja drog plötsligt en femminutersstorm med åska
och blixtar förbi Ludvika och LuSS. Alla aktiviteter
hann avbrytas i tid men en Tera-jolle slet sig från
bryggan och två jollar på land (en Tera och en
Laser) gavs en ordentlig flygtur. En film från
händelsen ligger på YouTube (sök på ludvika-ss).
Laser-jollen har nu skänkts till en seglare med
ambitionen att få den sjöduglig igen. Efter stormen
fick vi hjälp av Monica och Alexander Tengzelius
med att lokalisera och få upp diverse jolletillbehör
m.m. från botten.
Prova-på-segling och träning: Trots en något mer
omfattande marknadsföring – prova-på-segling
annonserades på Visit Dalarna och seglar-skolan i
Väsman Runt samt på affischer med stort deltagande
under både seglarskolan och prova-på-verksamheten
under hela säsongen som följd – så ser vi tyvärr att
antalet aktiva medlemmar mins-kar. På onsdagarnas
träningar dök det som regel upp en till två seglare
och ibland kom ingen alls.
Seglarträffen: Jonas kommer att åka på Seglarträffen som genomförs den 24-25 november i
Malmö. Årets tema är ”Den moderna föreningen”.
Segelsporten förändras och därför är det viktig att vi
som kan och vill påverka segelsportens framtid ges
möjlighet att träffas. Mer info kommer på Ludvika
Segelsällskaps årsmöte.
Jonas Haglund Wik och Mathias Vogt
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BÅTLIV
Den här sommaren kommer att gå till historien som
en av de bästa när det gäller segling och båtliv.
Kölbåtarna startade redan 27 maj med den
traditionella vår-eskadern med fem deltagande båtar:
Hol di Ran, Cheerio, Lars med sin Birdie 24,
familjen Tengzelius med sin nya Albin 57 och
Hiawatha. Vindarna var tämligen lätta så vi valde att
segla till Lövön i 20° C och strålande sol. Det blev en
behaglig start på segelsäsongen.
Den 30 juni genomfördes en eskadersegling med
årets seglarskoleelever och anhöriga. 32 personer
deltog i den korta seglingen från jollehamnen till
sligen vid Våghalsen där vi gjorde strandhugg och
grillade korv och sedan bananer med choklad, allt
enligt tradition. Tre kölbåtar deltog: Cheerio,
Tengzelius Albin 57 och Hiawatha. Dessutom var
Trissjollen, båda Fevorna och Hallonbåten med.
Vindarna var svaga och mycket växlande vilket
gjorde seglingen odramatisk men vi hade en skön dag
tillsammans vid Våghalsen och somliga badade.
Den 25 augusti genomfördes ”Augustimånen” med 5
kölbåtar som startade enligt jaktstart-principen.
Tengzelius Albin 57 startade först, sedan Hiawatha,
Cheerio, Lars Birdie 24 och sist Mats Botnia 6
”Emma”. Frisk vind gav en snabb segling och Emma
lyckades hämta in hela försprånget och var knappt
före Cheerio till bryggan med övriga båtar tätt efter.
Seglingen gick snabbt så vi var tidigt igång med
grillningen, när solen fortfarande värmde. Samtliga
båtar seglade hem igen på kvällen/natten. Det blev en
fin segling i lätta vindar medan fullmånen gick upp
framför stäven.
Sammanfattningsvis: Samtliga evenemang kunde
genomföras som planerat med fler deltagande än på
flera år. Det är extra roligt att hälsa familjen
Tengzelius välkomna i verksamheten och att återse
Mats Norells fina Emma.
Jan Anger
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Resultaträkning
Intäkter

utfall

budget

Medlemsavgifter
Båthyra
Segelskoleavgifter
Sponsorer
Kommunala bidrag
Övriga bidrag
Sålda profilkläder mm
Övriga intäkter

13 050,00
0,00
6 250,00
13 257,69
130 600,00
43 173,00
1 530,00
30 697,00

12 000
0
7 000
13 000
40 000
0
0
4 000

Summa intäkter

238 557,69

76 000

2 625,00
6 950,00
6 392,00
1 990,00
1 965,05
3 381,72
4 800,00
40 189,00
28 911,97
3 328,00
139,00
801,50
8 000,00
2 913,00
69 394,00

3 000,00
5 500,00
6 000,00
5 000,00
2 000,00
9 000,00
4 000,00
40 000,00
11 000,00
5 000,00
0
1 000,00
8 000,00
5 000,00
0

181 780,24

104 500,00

56 777,45

-28 500,00

Utgifter
Årsavgifter
Lokalhyror
Försäkringar
Tävlings och båtlivsverksamhet
Bränsle
Omkostnader ungdom/jolle
Personalkostnader
Båtköp
Underhåll egendom
Funktionärsutbildning
Datakostnader
Bankkostnader
Amortering av medlemslån
Marknadsföring
Oförutsedda utgifter

Summa kostnader
Årets resultat
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Balansräkning
Ingående
balans

Period

Utgående
balans

49 500,00
281 700,00

0,00
40000,00

49 500,00
321 700,00

331 200,00

40000,00

371 200,00

35 218,51

56777,45

91 995,96

Summa
omsättningstillgångar

35 218,51

56777,45

91 995,96

Summa tillgångar

366 418,51

96777,45

463 195,96

-297 985,30

-48000,00

-369 418,51

Skuld till f ordf.
Skuld till medl. 1
Skuld till medl. 2
Skuld till medl. 3
Skuld till medl. 4
Skuld till medl. 5
Skuld till medl. 6
Skuld till medl. 7

-38 000,00
-1 000,00
-1 000,00
-1 000,00
-1 000,00
-1 000,00
-1 000,00
-1 000,00

8000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-30 000,00
-1 000,00
-1 000,00
-1 000,00
-1 000,00
-1 000,00
-1 000,00
-1 000,00

Summa skulder

-45 000,00

8000,00

-37 000,00

-342 985,30

-40000,00

-406 418,51

23 433,21

56777,45

56 777,45

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Inventarier
Båtar
Summa
anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Bank, Plusgirokonto

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
Summa eget kapital
Skulder

Summa eget kapital, avsättningar och
skulder
Beräknat resultat

Ludvika Segelsällskap - Plan
för verksamhetsåret 2018-10-01 – 2019-09-30

Aktivitet

Tidsperiod

Styrke- och konditionsträning

Oktober - november

Årsmöte o konstituerande styrelsemöte
Medlemsmöte

2018-11-28 – 2019-01-31
Januari

Bidragsansökningar

Hela året

Beslut om ferieanställningar

Januari

Styrelsemöte

Februari

Säsongsplanering

Februari - mars

Regelkurs

Februari – mars

Styrelsemöte

April

Ledarutbildning ”Uppdrag segling”

April - maj

Vindöga med inbetalningskort

April - maj

Styrelsemöte

Maj

Båt- och materielvård

April-Maj

Friluftsdagar för skolor

Maj - juni

Seglingsträning o ledarutbildning

Maj - september

Seglingsprogrammet, tävling o båtliv

Maj - september

Seglarskola ungdom och vuxna

Juni - juli

KM/DM kölbåt o jolle

Augusti - September

Säsongsavslutning, upptagning

Oktober

Styrelsemöte, förbered årsmöte

Oktober

Vindöga med kallelse till årsmöte

November

Bilaga 3

Ludvika Segelsällskap - Budget
för verksamhetsåret 2018-10-01 – 2019-09-30

Bilaga 4

Budget 2018 - 2019
Budget 20182019

Budget 20172018

Medlemsavgifter
Båthyra
Segelskoleavgifter
Sponsorer
Kommunala bidrag
Övriga bidrag
Sålda profilkläder mm
Övriga intäkter

13 000
0
6 000
13 000
40 000
20 000
1 000
4 000

12 000
0
7 000
13 000
40 000
0
0
4 000

Summa intäkter

97 000

76 000

3 000
7 000
7 000
3 000
2 000
4 000
5 000
40 000
11 000
4 000
0
1 000
8 000
5 000
0

3 000
5 500
6 000
5 000
2 000
9 000
4 000
40 000
11 000
5 000
0
1 000
8 000
5 000
0

100 000

104 500

-3 000

-28 500

Intäkter

Utgifter
Årsavgifter
Lokalhyror
Försäkringar
Tävlings och båtlivsverksamhet
Bränsle
Omkostnader ungdom/jolle
Personalkostnader
Båtköp
Underhåll egendom
Funktionärsutbildning
Datakostnader
Bankkostnader
Amortering av medlemslån
Marknadsföring
Oförutsedda utgifter

Summa kostnader
Budgeterat resultat

