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Medlemmar

Vi har under verksamhetsåret 2016/2017 varit 1983 st medlemmar samt 3 st hedersmedlemmar.

Funktionärer

Antal funktionärer har varit 67 st.

Anställd personal
Per Amnell och Håkan Hellström utgör KMS anställda Hamnkaptener.
Under sommarperioden arbetade Pontus Edvardsson, Julia Waller, samt Erik Andersson växelvis under 10 veckor
som servicepersonal.

Statistik
Under det gångna verksamhetsåret har 26 st båtplatser sålts, 32 st båtplatsbyten har gjorts. Antalet uthyrda
andrahands platser uppgick till 349 st.
Vid verksamhetsårets slut hade 5 st båtplatser återlämnats till KMS.
I kön för köp av båtplats står idag 507 st personer och 177 st står i kön för byte av båtplats.

Hamnverksamheten
Efter besiktning av innerhamnarna byttes linor, wirelås samt fästen på södra hamnens flytbryggor, Jollebryggan
renoverades och sjösättes i norra hamnen då ungdomsverksamheten har återupptagits. Provtagning av
betongkvaliteten på våra flytbryggor genomfördes med gott resultat. Ny vågbrytare på S bryggan i södra hamnen
införskaffades och S bryggan förlängdes 10 meter, den gamla vågbrytaren demonterades och avyttrades.
Då kommunen kräver mera provtagningar av vårat avlopp samt dricksvatten har provtagningarna utökats i hamnen,
även våra inpasserings bommar och skjutgrind behöver mer service och tillsyn då dessa står i en utsatt miljö.
Ny växel med kö system infördes i hamnen, nya kaffe maskiner införskaffades samt dricka automat i norra hamnen
då Sverige införde nya mynt som dom gamla maskinerna inte klarade. Hamnarnas hjärtstartare flyttades så att dessa
kan nås även när klubbhusen är låsta.
Verandan i södra hamnen renoverades, rötskadade bärande stolpar byttes ut, verandan glasades även in så att
säsongen förlängs, ny projektor och ljudsystem monterades i södra hamnens klubbhus då detta efterfrågats vid
klubbaktiviteter. 3 st båtar har utskrotats då medlemmar avlidit eller ej gått att nås av olika anledningar
Utöver ovanstående reparationer har bommar, fästen, y-ben, flottörer och allt tillhörande bryggreparationer gjorts i
hamnen samt utskrotning av uttjänta vaggor och kvarglömt pallningsmaterial, båt bogseringar och mycket mera
gjorts.

Båtlivskommittén
Ukulelegruppen spelade, och det sjöngs allsång med jullåtar på Lusse
kaffet i södra klubbstugan.
Invigning av vår inglasade veranda.
Vi startade med en trubadurafton 19 maj. Quiz under kvällen som
avslutades med dans.
13/5 ordnade vi med bakluckeloppis. Många prylar bytte ägare, trots
inget bra väder.
Kaffe o bulle serverades under dagen.
Den 2/9 bjöds det säsongsavslutning med en nybildad orkester från
Marstrand. Det var vår game KMS medlem Sven Wirén som var kapellmästare.

Ungdomskommittén
Sektionen har bestått av:
Karin Hårding (sammankallande), Jessica Karlsson, Jenny Simberg, Maria Shearer, Johan Åstradsson, Martin
Helgesson och Per Wennersten
Sektionen har haft 5 protokollförda mötet och därutöver ett antal mer informella möten och mailkontakter.
Säsongen mjukstartade med två Fixa båten träffar i Norra hamnen där vi också prövade att segla.
Söndagseftermiddagarna blev sedan Ungdomssektionen dag där barnen fick testa runt. Vi seglade i egna båtar,
testade andras eller fick segla med t.ex. Agnes Karlsson i C55 eller i familjen Klingbergs Monark44. Detta blev för
många en fin uppladdning inför sommaren och vårt läger.
Krokholmslägret 20 – 22 juni blev en riktig höjdpunkt. 30 barn i åldrarna 7-15 år samt ansvariga föräldrar eller
anhöriga(totalt 54 st). Detta gjorde att vi utnyttjade den fina lägeranläggningen på bästa sätt. Alla fick segla mycket i
de sju segelekorna (Monark 44). Frisk vind inledde lägret, men sedan blev det perfekt för att alla skulle få pröva runt
i alla positioner. Imponerande att se hur snabbt alla blev så duktiga. Utöver segling och skattjakt blev det mycket
bada, klättra i berg och kvällsmys med nya kompisar.
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Sommaren fortsatte med segling på Nordön och runt om i hemmavikarna. Många deltog också i grannklubben
Tjuvkils Kappseglingsklubbs mysiga sommarprogram och poängseglingar.
En fin avrundning på säsongen blev det den 10 september. Frisk vind, kapsejsning, lek i hamnen och grillavslutning
på Södra Klubbhusets fina veranda.
Sammantaget har 45 barn deltagit i någon av våra aktiviteter och det ser vi som god början.
Välkommen att gå med vår facebook grupp: KMS Barn och Ungdomssektion

Tävlingssektionen
Säsongen startade med en prisutdelnings sammankomst på Evergreen i Kungälv med en enklare förtäring och
tävling i fem kamp.
Under 2017 hade tävlingssektionen planerat 18 seglingar. 7 st med jaktstart och 10 st kryss läns bana, detta är en
utökning med flera kryss läns seglingar än tidigare år, vilket har uppskattats av seglarna. Distansbanorna (djungel
banorna) har gjorts om och kortats ner för att man skall kunna genomföra en segling på ca 1 tim. Säsongen har
mestadels varit blåsig med några få inställda seglingar men intresset har fortsatt att öka till som bäst 16 st båtar på
startlinjen.
Nordö Racet drog till sig 9 st båtar varav 2 st från andra klubbar.
KMS deltog med 12 st båtar i årets Tjörn Runt segling. Det räckte till 4 st lag om 3 båtar per lag. Konkurrensen blev
hårt eftersom flera lag hade seglare med topplaceringar. KMS fick nöja sig med lagplaceringarna 6, 7, 8 och 9.
Tävlingssektionen arrangerade också en enklare tillfart segling för dom KMS båtarna som deltog i Tjörn runt vilket
stärkte klubbtillhörigheten i KMS.
Inför hösten planerar tävlingssektionen arrangemanget med kval seglingarna inför 2018 års allsvenska, tillsammans
med Svenska seglarförbundet. Den 20-22 oktober skall 9 st klubbar från olika segelklubbar i Sverige att segla ca 40
race för att utse vilka 3 klubbar som går vidare och kvalificerar till allsvenskan 2018.
Tävlingssektionen ser fram emot ett ännu bättre 2018 med bättre möjligheter att arrangera fler intressanta
banseglingar med hjälp av den nya hamn/start båten som skall levereras våren 2018.

Underhåll och Förbättringskommittén
Förutom lite småjobb och underhåll av redan tidigare utförda UFK arbeten har vi under årets första månader gjort en
test med att genom högstrycksvätt rengöra S-bryggans yttersta del räknat från grillplatsen från mögel och beväxning
med vad vi upplever mycket lyckat resultat. Ta gärna en promenad på bryggan och bilda er en egen uppfattning om
detta var lyckat, eller ej.
Vi startade också upp arbetet med att bygga om det gamla bränsleförrådet i södra hamnen till en förstklassig
medlemsverkstad för arbeten av mindre karaktär och ”finlir”. För större, tyngre och smutsiga arbeten har vi ju sedan
länge en arbetsbänk med skruvstycke både i den norra och södra hamnen. Arbetet med medlemsverkstan inleddes b
la med att köra ut ca 50 st skottkärror grus och makadam som vi b la kunde använda för bättre markplanering inne i
ett av våra befintliga mastskjul. Därefter tvingades vi bila loss en betongklack innan vi fortsatte med utjämning,
armering, isolering och reparation av yttertaket innan betonggjutning av golvet genomfördes. Därefter byggdes ytter
fasaden om och nya fönster och dörr monterades. Efter invändig isolering, gipsning och målning har vi nu fått en
mycket funktionsduglig medlemsverkstad där vi satt upp flera arbetsbänkar med sponsrat skruvstycke som
kompletterats med en mycket väl anpassad arbetsbelysning. Flertalet inom KMS UFK har bidragit till detta
verkstadsbygge, men Johnny Nyman skall ändå premieras lite extra för sitt enorma arbete och engagemang.
Framtiden får nu avgöra hur verkstan slutligen skall se ut och hur vi utvecklar denna. Vi kommer att montera upp
lite verktygstavlor på väggarna och hänga upp lite basverktyg som några medlemmar sponsrat oss med. Känner du
att du har några verktyg hemma som du skulle kunna sponsra verkstan med så lägg dom på arbetsbänken så tar vi
gärna hand om dem och märker dom med lite gul färg. Notera att alla med medlemsnyckel kommer in i verkstan och
att ingen annan städar verkstan efter dig…..varför alla uppmanas att lämna verkstan i samma skick som du själv vill
se den när du kommer dit. Medlemsnyckel köps hos hamnkaptenerna alternativt kan den lånas från vaktkontoret.
Boulebana, ni har väl upptäckt Boulebanan i norra hamnen utmed strandpromenaden?

Sjösättnings- och upptagningssektionen
Vi har under hösten 2016 på vardagar och under fyra helger torrsatt ca 451st båtar med vår egen truck och med inhyrd
mobilkran på Barlind. I norra hamnen lyfte vi 14st båtar med en vikt på över 7 ton där vi använde en inhyrd lite större
mobilkran. Sammanlagt fanns det på land 465st båtar upptagna, en minskning med 23st jämfört med 2015. Dessa
båtar fördelades mellan Norra hamnen med 144st båtar, en minskning med 3st, Södra hamnen med 241st båtar vilket
ger en minskning med 13st och på Barlind fanns 66st båtar på land vilket gav en minskning på 3st båtar.
Vi har lyft 48st båtar till medlemmars egna eller hyrda fordon som transporterat båtarna till annan uppläggningsplats
än på Nordön.
Vinterliggare i hamnen detta året var 16st båtar, en minskning med 4st båtar jämfört med förra året.
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Under våren 2017 sjösattes de flesta av dessa båtar under tre helger. Vi sjösatte med vår egen truck samt med inhyrd
kran under dessa helger. Den tunga kranen körde en dag på våren.
Vid alla helger är en eller två personer ur sektionen med för att hjälpa våra hamnvakter och för att styra de inhyrda
kranförarna. Vi är 17st stycken medlemmar som jobbar i Sjösättningssektionen.

Programkommittén
Programkommittén har under verksamhetsåret 2016-17 haft 5st planeringsmöten. Vi planerade för 2st temakvällar
på våren 1st temakväll på hösten. Vi har också planerat en VHF-kurs till hösten. Vårens ena temakväll, som
handlade om hur vi som medlemmar är försäkrade genom KMS, fick vi ställa in pga för få anmälda. Vårens andra
temakväll blev ett bejublat besök på Lilla Kålviks båtvarv på Orust.
Höstens temakväll, en seglingsskildring till Lofoten, den 15/11, hoppas vi på bra anslutning till. VHF-kursen startar
vi den 10/10-17.
Hösten 2016 körde vi en kurs för kustskepparintyg, endast 7st intresserade. Samma höst hade vi en mycket
välbesökt och lyckad kväll. Den unge, den gamle och havet.
Vi var då över 60 personer.

Redaktionskommittén
Redaktionskommittén består av fem medlemmar, Anders Medlyn, Jörgen Sjögren, Thomas Ottosson, Fredrik
Karlsson och Torbjörn Ahl. Kommittén har i uppdrag att ge ut fyra nummer per år av KMS klubblad. Fredrik
Karlsson ansvarar även för klubbens hemsida. Vi har även ansvarat för klubbens Lussekaffe i södra hamnens
klubbhus.
Klubbladet är forum för ordföranden, klubbens kommittéer och alla medlemmar. På hemsidan finns
kontaktuppgifter för den som vill få in material. Där står alla viktiga datum runt varje nummer.
Vi har haft fyra redaktionsmöten i södra klubbhuset. Vid dessa tillfällen har vi planerat innehåll och påmint de olika
sektionernas sammankallande om sista dag för att få in artiklar och påminnelser.
Förutom ledare, texter från klubbens sektioner har vi bl.a. skrivit om båtliv i närområdet, kappsegling, appar till
sjöss och presenterat nya styrelsemedlemmar.
Lussekaffet är en aktivitet som blir allt mer populär. En trevlig avslutning av båtsäsongen.

Konsultgruppen
Gruppen består av fem personer med olika kompetenser som har till uppgift att vara en resurs för styrelsen när det
gäller olika tekniska frågor. Bygg, VVS, elektronik, försäkringar och el är de olika områdena.
Jan-Erik med elektronik som teknikområde har haft mycket att göra med passagesystemet. Han förser alla
andrahandsplatsinnehavare med taggar och så uppdaterar han taggläsarna med aktuella data om vilka som får
tillgång till anläggningen. Verandan i södra klubbhuset har fått yttre högtalare.
Jan som är byggsakkunnig har tillsammans med Lennart Ring tagit fram konstruktionen för verandans renovering
och inglasning. Det blev ett omfattande arbete under vintern. Inglasningen gjordes sedan under våren.
Jan har gjort upphandlings dokument för norra hamnens mastförrådsförlängning och ett nytt miljöhus. Sedan har han
deltagit i upphandling och byggledning. Mastförrådet är klart. Miljöhuset byggnation pågår och det blir färdigt i
början av oktober 2017.
Björn som ansvarig för el har gett JAEl i uppdrag att byta alla elstolparna på brygga A, B och H i norra hamnen till
nya helsvetsade med LED armaturer samt att renovera elkablage och vattenledningar som var i dåligt skick.
Verandan har fått nya eluttag och utrymningsskyltar. Vågbrytaren på Brygga S i södra har ersatts med en ny och där
har installerats LED belysningsstolpar och inseglingsljus.
På övriga områden har det varit lugnare.

Ekonomi
Föreningen visar ett resultat för verksamhetsåret om 96 783 kr efter avsättning till reparationsfond.
Klubbverksamheten hade ett budgeterat resultat om 16 000 kr och utfallet landade på 223 056 kr. För
hamnverksamheten blev årets resultat 573 727 kr, att jämföra med budgeterade 302 100 kr. Orsaken är dels att den
budgeterade tjänsten för administratör inte tillsatts samt en lägre nivå på reparations- och underhållsåtgärder. För
året var en avsättning till reparationsfonden budgeterad till 300 000 kr. Med tanke på årets resultat föreslår styrelsen
att en avsättning 700 000 kr görs. Under året har föreningen drabbats av kundförluster om 37 490 kr samt kostnader
för hantering av medlemmars båtar om 45 000 kr.

Budget
Årets budget innehåller en fortsatt satsning på reparation och underhåll av föreningens anläggningar. Under året
projekteras nya förråd och truckgarage. En fortsatt förstudie av våra IT-system är budgeterad. I budget för
personalkostnader ingår en administrativ tjänst på 80%. I budgeten ingår arvode till extern revisor som föreslås
revidera KMS parallellt med våra förtroendevalda revisorer. Styrelsen föreslår oförändrade avgifter och att SEK
200 000 avsätts till reparationsfond.
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Slutord
Vid årsmötet -16, togs beslut om att anta nya stadgar, dessa har presenterats och antagits på under -16 genomfört
vårmöte.
Den nya styrelsen konstituerade sig omgående, tog tag i löpande frågor, såväl som nya vilka uppkommit på
årsmötet.
Det gångna året har ånyo visat att vi har en bra och populär hamn, då drygt 500 medlemmar står i kö för att kunna få
köpa sig en båtplats, drygt 350 båtplatsinnehavare har lämnat sin plats för uthyrning. De medlemmar som har hyrt ut
sin plats flera, många, år kan fundera på ovan nämnda siffror.
De stora investeringar som gjorts är att en ny, större, vågbrytare, med tillhörande förlängning av fast brygga,
kommit på plats vid S-bryggan. I södra hamnen har klubbhusets veranda genomgått en stor renovering, samtidigt
som hela verandan numera är inglasad. I norra hamnen har, i skrivande stund, mastskjul byggts ut och ett nytt
miljöhus kommit på plast, dags för slutbesiktning! Utöver löpande underhåll ovan vattenytan, har vår hamnanläggning besiktigats av dykare, alla påträffade skador är under året åtgärdade. Ny IP-telefoni är installerad, liksom
att SMS-parkering genomförts på ”yttre” parkeringen. Vår truck har fått nya däck, dryga 50 000 kostade det.
Våra kommittéer har genomfört många fina insatser, bl a har ny boulebana anlagts i norra, grillplatsen på Barlind
har förbättras, ny verkstadslokal har inretts, och mycket annat har utförts TACK TILL ALLA INBLANDADE!
Vår ungdomssektion har fått nytt liv, det har anordnats seglarläger och mycket annat, TREVLIGT! Vår
båtlivskommitté har svårt att få oss medlemmar att ”vara med”, tror att det har med tidsandan att göra?!
Den tråkiga avdelningen är att vi drabbats av stölder. Det är inte lätt att skydda sin/vår egendom, ALLA medlemmar
måste tänka på detta och hjälpas åt. Styrelsen arbetar med att ta fram förslag ”vad göra”? Det har hänt incidenter vid
användande av mastkranarna, tänk på att använda kranarna på RÄTT sett, står väl beskrivet i användarmanualen.
Rekryteringen av ny medarbetare, administratör, är genomförd. Kommer att anställas fr o m 15 nov -17.
VÄLKOMMEN!
Styrelsen hoppas Du följer vad som händer och vad som är på gång på vår hemsida! Styrelsen tackar för det gångna
året, och ser fram emot ett bra kommande båt år med KMS flaggan i TOPP !!!
Nordön den 23 oktober 2017

6

7

BALANSRÄKNING
2017-08-31

2016-08-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar:
Mark
Hamnanläggning
Inventarier
Finansiella anläggningstillgångar

(Not 1)
(Not 1)
(Not 1)
(Not 2)

1 601 482
20 818 511
724 614
10 000

1 601 482
20 034 027
844 369
2 967 070

23 154 607

25 446 948

Omsättningstillgångar:
Lager
Fordringar
Upplupna intäkter
Kassa och bank

126 654
52 470
34 296
3 697 404

126 654
60 150
53 375
4 805

Summa omsättningstillgångar

3 910 824

244 984

27 065 431

25 691 932

-142 606
23 056

-165 050
22 444

-586 815
73 727
17 676 818
3 660 000

-585 102
-1 713
17 676 818
2 960 000

20 704 180

19 907 397

Långfristiga skulder:
Lån

3 541 590

3 741 606

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Upplupna kostnader
Förutbetalda intäkter
Övriga kortfristiga skulder

135 563
322 932
2 207 070
154 096

139 121
299 488
1 459 847
144 473

27 065 431

25 691 932

Summa anläggningstillgångar

Summa tillgångar
Skulder och eget kapital
Eget kapital klubbverksamhet
Ingående kapital
Årets resultat
Eget kapital hamnverksamhet
Ingående kapital
Årets resultat
Grundavgifter
Reparationsfond
Summa eget kapital

Summa skulder och eget kapital

(Not 3)
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Resultatrapport

Bokslut
2015/2016

Budget
2016/2017

Bokslut
2016/2017

Budget
2017/2018

Hamnverksamheten
Båtplatsavgifter
Uppläggningsavgifter
Förrådsavgifter
Elavgifter
Övrigt
Summa intäkter

4 464 217
1 259 800
132 854
13 526
564 772
6 435 169

4 740 000
1 431 600
130 000
20 000
701 500
7 023 100

4 666 120
1 230 970
149 271
5 715
679 330
6 731 406

4 740 000
1 431 600
130 000
20 000
701 500
7 023 100

Reparationer och underhåll
Elkostnader
Renhållning och miljöavgifter
Övriga driftskostnader
Upptagning och sjösättning
Personalkostnader
Arvode funktionärer
Övriga kostnader
Summa kostnader

1 044 016
301 539
347 133
426 158
149 709
1 552 050
96 639
713 076
4 630 320

1 180 000
280 000
315 000
440 000
200 000
1 990 000
121 000
690 000
5 216 000

937 804
271 127
286 363
591 170
156 793
1 609 097
109 076
858 201
4 819 631

1 200 000
300 000
315 000
460 000
200 000
2 000 000
121 000
700 000
5 296 000

Resultat före avskrivningar

1 804 849

1 807 100

1 911 776

1 727 100

Avskrivning inventarier
Avskrivning hamnanläggningar

121 755
1 201 982

120 000
1 280 000

121 755
1 134 691

125 000
1 280 000

481 112

407 100

655 330

322 100

4 060
86 885

0
105 000

10
81 612

0
100 000

398 287

302 100

573 727

222 100

Medlemsavgifter
Försäljning
Båtlivskommittén
Programkommittén
Summa intäkter

666 142
138 134
5 400
0
809 676

669 500
10 000
15 000
12 000
706 500

667 546
108 884
2 000
0
778 430

669 500
20 000
15 000
12 000
716 500

Kostnader
Medlemsavgifter
Medlemsarrangemang
Tävlingssektionen
Ungdomssektionen
Båtlivskommittén
Redaktionskommittén
Programkommittén
Arvode
Kopieringskostnader
Övriga kostnader
Summa kostnader

300 490
52 540
8 708
0
14 059
143 362
724
31 341
27 035
58 973
637 232

310 000
40 000
20 000
20 000
30 000
115 000
20 000
30 500
25 000
80 000
690 500

302 023
42 769
5 202
8 000
3 556
82 677
6 201
27 436
21 705
55 804
555 374

310 000
40 000
20 000
20 000
30 000
115 000
20 000
30 500
25 000
80 000
690 500

Resultat klubbverksamhet

172 444

16 000

223 056

26 000

Resultat hela verksamheten

570 731

318 100

796 783

248 100

-550 000

-300 000

-700 000

-200 000

20 731

2 100

96 783

22 100

Resultat före räntor
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat hamnverksamhet
Klubbverksamheten

Bokslutsdisposition
Förändring av reparationsfond
Resultat
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Not 1
Mark
Byggnader
Bryggor och bommar
Övriga anläggningar
LOVA-projektet
Inventarier

Not 2
Båtlivsfonden
Likviditetsinvest
Not 3
Inbetalda grundavgifter
Utan indexklausul
Med indexklausul

Bokfört värde
2017-08-31
1 601 482
4 235 621
6 349 295
6 744 637
3 488 958
724 614
23 144 607

Bokfört värde
2016-08-31
1 601 482
3 984 830
5 866 898
6 440 665
3 741 634
844 369
22 479 878

10 000
0

10 000
2 520 689

16 339 608
1 337 210

16 362 913
1 129 825

Not 4
Följande arvode har utgått till funktionärer under räkenskapsåret 2016/2017:
Ordförande
29 116
Vice ordförande
12 324
Kassör
17 288
Sekreterare
12 324
Vice sekreterare
8 593
Ledamot
8 593
Ledamot
8 593
Miljöombud
0
Sammankallande båtlivskommittén
5 055
Sammankallande programkommittén
5 055
Sammank sjösättningssektionen
5 055
Sammankallande tävlingssektionen
5 055
Sammankallande ungdomssektionen
5 055
Sammankallande U/F-sektionen
5 055
Sammankallande redaktionskommittén
5 055
Summa
132 216
Arvodena är utbetalade enligt årets budget.
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Investeringar/anläggningar
2016/2017
Nya förråd
Utbyggn mastskjul norra
275 000
S-brygga
500 000
Parkering/bommar
75 000
Jollehamn
Truck-garage
Ny truck
Hjullastare
Asfaltering
Miljöhus norra
500 000
Toasug brygga D Södra hamnen
Ny båt klubben
500 000
Inglasning veranda
100 000
Förbättring o reparation veranda
400 000
Kontorsutbyggnad
El-paket:
Kabel stolpe och förråd
25 000
A, B, H belysningsstoplar
120 000
Kabelanslutning brygga/land
50 000
J, F, B bryggor felsökning
50 000
UV-ljusrening av dricksvatten
Nivåmätning brunn Marstrandsv
IT-stöd, nytt 7-knop
Summa exkl moms
Moms
Summa inkl moms

1 595 000
398 750
1 993 750

2017/2018
60 000

2018/2019
600 000

100 000
250 000

2 560 000

2019/2020

1 500 000
700 000 (leasing)
250 000
890 000
250 000
400 000
50 000
400 000

25 000
40 000
120 000
2 585 000
646 250
3 231 250

3 160 000
790 000
3 950 000

1 750 000
437 500
2 187 500
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