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Medlemsmöte med framtidsplaner  
Nu är det dags, den 17 mars, att delta vid LSS årsmöte. En snabb sam-
manfattning visar att klubben mår bra, sköts väl, har god ekonomi med 
knappt 400 medlemmar (vi minskar lite...). Vi tycks ha en ljus framtid, 
som dock kräver en del investeringar. Bifogat i Fyren, med kallelsen, finns 
2015 års verksamhetsberättelse och ekonomiska sammanställning.   
• till detta kommer också några ytterligare punkter… 
bland annat en ursäkt för redaktörens slarv – sidpaginering i Fyren 6/2015 
var helt tossig, men inga sidor var borta. den var 8 sidor. 
Ytterligare en tabbe var det felaktiga namnet på Caisa Hörbergs Ungdoms- 
pokal, som vid höstmötet den 12 november delades ut till Clemens Fleige, 
för hans insatser för Jolleseglarna.    
• ni missade väl inte informationen om nyordningen i mastskjulet? alla 
master kommer att få sin bestämda, uppmärkta plats i skjulet. samtliga 
båtägare med master 16 meter eller längre, har ombetts att omgående 
märka sin master. Men, det finns fortfarande master som inte har märkts 
upp! Felaktigt placerad mast på märkt plats kommer att bäras ut på varvs-
backen! Har du frågor, kontakta Ove Hedberg! 
•Slutligen, några pekfingrar... Klubben har faktiskt en straffavgift för de som 
inte kommer till sin utsatta torrsättning/sjösättningstid. respektera tiden! 
tänk på att arbetsplikten är viktig för klubben, om vi ska kunna fortsätta att 
ha låga avgifter och vara en ideell förening och inte en marina! 
• Allra sist... vem har inte råd att köpa eget kaffe? det är lite pinsamt att 
behöva skriva det, men snälla – norpa inte saker från köket i vårt klubbhus! 
lånar du något i ett krisläge, lämna tillbaka så fort det bara går och lämna 
en lapp i köket till vår klubbmästare.  
• Ska du ändra adress? eller har du frågor till styrelsen? Vid kontakt, an-
vänd mailadressen: info@lidingosegelsallskap.se.  
• Fundera gärna över hur du ser på klubbens verksamhet, kostnader och 
ideelt arbete och vad vill våra yngre medlemmar ha? En enkät med frågor 
till nya och gamla medlemmar i alla åldrar är på G.  
 Med dessa ord, ha det gott i vårvintervädret… eller vad det nu är.  
   Mona – monaryberg@gmail.com
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Styrelse 
Ordförande: Anders Lefrell:   070-418 07 99 
Sekreterare: Staffran Robertsson: 076-775 80 86  
V. Ordför: Pär Gunnartz:   070-349 78 29                                       
Kassör: Eric Holmstedt:   073-030 96 98 
Intendent: Peter Elmström:    070-958 42 41                 
Klubbmästare: Ann F Götesson:    072-179 39 52 
Ledamöter:   
Lena Atterling Utbult:    070-379 04 88 
Fredric Behmer:   070-066 88 87 
Kappseglingsansv: Dan Olsson:    070-590 13 55  
Adjungerad: Torkel Florman:        070-773 39 36  
Driftnämnd  
Ordförande: Peter Elmström:  070-958 42 41      
Hamnkapten: Per Ålin:  070-816 42 89                 
Miljö: Magnus Roslund:  073-598 26 30              
Varvsbas: Tomas Lundqvist:  076-134 87 94          
Säkerhet: Owe Hedberg:  070-618 08 59 
El: Bengt Behmer:   070-341 17 96  
      Lars Ögren:   070-584 15 05 
Maskin:       
      Stefan Götesson:   070-328 01 13  
      Stefan Velander:   070-767 11 79 
      Stefan Melin:   070-738 11 22  
Fastighetsskötare:  
      Hans Nordgren:   070-511 65 22  
Kappseglingskommitté  
Ordförande: Dan Olsson:  070-590 13 55  
Ledamöter:  
Clemens Fleige:    070-366 42 75  
Maria Olsson:    070-588 27 62  
Ekskär 
Tillsyningsman: Leif Fryklund:     072-200 49 77 
            
    ny postadress till lss: 
    LSS, Ekebovägen 4, 181 41 Lidingö 
    Obs! tänk på att den gamla mail-  
    adressen lss.a.se inte gäller längre! 

Jag minns en äldre man från Lidingö Runt 2012. 
 
Han stod i regnrock och torkade framrutan på en bil i duggregnet.  
bilen var parkerad vid målet och inne i den satt hans hustru Monica och registrerade 
båtar som passerade mållinjen. 
 
gentlemannen som försökte underlätta för Monica beijner var hennes man ulf beijner 
som under mer än 20 år hjälpte till vid målet som funktionär. 
artig och lågmäld anmälde han sig varje år som funktionär tillsammans med hustrun och 
nu när han är borta är vi många som minns och saknar honom.  
Men ulf var inte bara engagerad i lss utan var dessutom ordförande i cirka 15 år i 
lidingö båtförbund, samt medlem i lbk under 50 år! Förutom det var han ordförande  
i Föreningen sveriges Fritidsbåtar, och aktiv i kryssarklubben. 
Tillsammans med hustrun Monica seglade han en storfidra  
som de köpte 1969 och hade kvar till 2009. 
att det marina paret träffades i Marstrand överraskar inte.           Dan Olsson 
                                                                                              Tävlingsledare Lidingö Runt
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    DaGORDNiNG FöR ÅRSMöTET

kallelse    
till årsmöte i lidingö segelsällskap 
torsdagen den 17 mars kl 19:00 

Klubben bjuder på lättare  
förtäring som finns framdukad  
från klockan 18:30.   

plats för mötet  
för förstås 
klubbhuset!
Med kallelsen här i Fyren  
bifogas klubbens ekonomiska  
redogörelse.  
Ta gärna med Fyren till mötet. 
Vill du lämna in en motion  
till klubbstyrelsen, kontakta vår  
sekreterare så fort som möjligt, så  
att styrelsen hinner förbereda svar. 

Våren 2016 går Lidingö Runt något senare 
än brukligt – den 21 maj.  
det ska bli intressant att se om den senare 
tiden påverkar deltagarantalet i någon rikt-
ning?  vill du vara funktionär vid en av sveriges 
största segeltävlingar? i så fall, hör av dig till 
dan olsson: info@lidingorunt.se

” Nu satsar jag allt! 
 Hel medlem ger  
 mig maximal  
 trygghet.” 

 Josefin, OS-hopp i Laser Radial. Kund  
 och en av våra 247 000 delägare.

HEL MEDLEM – FÖR DIN 
TRYGGHET PÅ SJÖN

–  En försäkring även för racingjollar  
 och följebåtar

–  Valbart tillägg för kappsegling   
 i Europa, för trailerbåt

–  Ansvarsförsäkring upp till  
 33 miljoner kronor

Vi på Svenska Sjö har bara en sak för ögonen. Att ständigt utveckla de bästa båtförsäkringarna 
och trygghetslösningarna för dig som klubbmedlem. Genom Svenska Seglarförbundet är du  
delägare i Svenska Sjö och det ger dig direkta fördelar som mer omfattande villkor, resultat- 
bonus för medlemmar och smidig skadereglering. Vår kundundersökning 2015 visar också att  
hela 86% är mycket nöjda med hur vi hanterar en skada. En trygghet för dig om oturen skulle 
vara framme.

Så du kan lugnt gå in på www.svenskasjo.se om du vill veta mer eller räkna ut din premie.

Stödjer svensk segling
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*Vid årets möte kommer Långfärdspokalen 
inte att delas ut, eftersom ingen ”långseglare” 
skrivit i Fyren om sin bedrift.  
Glöm inte att skriva och berätta för att få vara 
med och slåss om klubbens fina pokaler! 
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 Verksamhetsberättelse för året 2015
 
StyrelSe 
Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordförande: Anders Lefrell, Vice ordförande: Pär Gunnartz, 
Sekreterare: Staffan Robertsson, Kassör: Erik Holmstedt, Intendent: Peter Elmström,  
Klubbmästare: Ann F Götesson, Kappseglingskommittén: Dan Olsson, Ledamot: Fredric Behmer,  
Ledamot: Torkel Florman, Adjungerad: Lena Atterling Utbult, Revisor: Rolf Engel, Revisor: Mats Lean-
der, Revisorssuppleant: Göran Säwensten. 
Valberedningen har bestått av Göran Lindholm, Christian Roslund och Lars Ekström. 
Antalet medlemmar uppgick till 344 varav 6 juniorer, 40 familjemedlemmar och 7 hedersmedlemmar. 
 
Styrelsen har under året hållit 9 protokollförda styrelsemöten utöver höst- och årsmöte. I januari hade 
styrelsen tillsamman med driften en planeringsdag för årets kommande frågor.

Under året har styrelsen och driften drivit ärendet med bytet av bryggpontoner och tillhörande installa-
tioner. Vidare har styrelsen arbetat med frågan om ny slamkryparramp, drivit frågan om tillräcklig segel-
fri höjd på nya Lilla Lidingöbron samt deltagit vid Lidingö Båtförbunds styrelsemöten och årsmöte.

LSS vice ordförande Pär Gunnartz valdes under året som ledamot Lidingö Båtförbunds arbetsutskott med 
titeln vice ordförande samt även som ledamot i Båtrådet med uppgiften att representera Lidingö Båtför-
bund gentemot Lidingö Stad avseende hamnfrågor.

DrifteN 
Driften har hållit regelbundna möten. Roger Salén och Stefan Öhblom har avgått under hösten,  
Tomas Lundqvist avgår som varvsbas vid årsmötet men stannar kvar i driften.  
Ny medlem i driften Stefan Melin.

Slamkryparrampen - stålrännan som slamkryparen körs i, sjunker vid belastning ner, mest på ena sidan 
trots reparation med påfyllning av stora mängder makadam 2014. Efter dykinspektion görs en nödrepara-
tion med lägga in lecablock under stålrännorna där sjöbotten satt sig.

Spårslipen - dykjobb på sjöspåret. Rälsens fästen i syllarna till stor del bortrostade. Nya fästen gjorts med 
skruvfastsättning. Ett hjul på undervagnen utbytt på grund av lagerhaveri. Notering; på grund av olika 
dimensioner på axeltapparnas fyrkantfästen tog det lång tid att åtgärda.

Miljöåtgärder – informerat medlemmarna om Lidingö Stads miljökrav för 2015 i en artikel i nr 4 av 
Fyren samt via e-post i samband med höstens torrsättningar. Miljöboden har fått ny skyltning och belys-
ning. Komplettering med materiel för att bekämpa oljespill.

Klubbhuset - målat utvändigt. 
 
Pumphuset - ny grundplatta gjuten.

Mastskjulet - nytt mastställ i stål med större kapacitet och elektriska lyftvinschar i stora gången som är 
avsedd för de största masterna.

Hamn - Ett antal bommar utbytta. Bytet av de yttre träpontonerna som ägs av Lidingö stad påbörjades. 
Lidingö stad ansvarar för arbetet men det har medfört arbete även för driftens del i planeringsfasen.

Varvsområdet - ett separat område för båttrailrar skapat vid västra delen av varvsplanen. Området har 
markförbättrats med stenkross. Stenkross har även lagts i varvsplanen nedanför klubbhuset där det varit 
sänkor som samlat vatten.

Övrigt - efter att slamkryparna körts ovarsamt och rutiner inte följts vilket orsakat mycket onödig service 
och att båtar ställs på fel plats har den ”fria” körningen kraftigt begränsats. Nytt låssystem med färre 
nycklar och bättre kontroll på vem som kör och när det körs.
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ekoNoMi 
Klubbens ekonomi är god. Årsmötet 2015 beslutade höja avgifterna till de som beslutades för 2013 för 
ytan på uppställningsplatsen och bryggplatsen samt höja medlemsavgiften. 
Priser och förtjänsttecken m.m. kommer att föras bort från lagertillgångar under de kommande åren.

Årets resultat uppgår till 201 392 kr. Styrelsen föreslår att årets resultat disponeras enligt följande:  
160 000 kr överförs till Anläggningsfonden p.g.a. att klubben står inför stora investeringar de kommande 
åren och att resterande 41 392 kr balanseras i ny räkning. 
Den ekonomiska ställningen framgår av bifogade balans- och resultaträkning, se sidorna 6-7.

kappSegliNg 
Kappseglingskommittén har bestått av Dan Olsson, Clemens Fleige och Mia Qvitslund. 
 
Under året har LSS arrangerat Lidingö Runt. Dessutom ett klubbmästerskap i augusti – där ett fåtal med-
lemmar kappseglade – men desto fler anslöt till kräftskivan på kvällen. 
Totalt har cirka 300 båtar startat i av sällskapet arrangerade kappseglingar. Drygt 40 medlemmar har 
under året varit funktionärer vid olika kappseglingar.

Lidingö Runt är ostkustens största kappsegling både till antalet anmälda båtar och till antalet klasser. 
LSS har många aktiva kappseglare som hävdat sig väl på kappseglingsbanorna. Medlemmar har bland 
annat deltagit i Lidingö Runt, Gotland Runt, Gullviverallyt, Ornö Runt, Express-SM, Masters VM Laser 
med flera.

klubbMäSteri 
Klubbmästeriet har under året ordnat förtäring på 7 styrelsemöten, på cafédagar, 14 på våren och 6 på 
hösten samt en klubbkväll vardera vår och höst. Även på årsmötet, vårfesten, möte med nya medlemmar, 
grillfest för Lidingö Runt, KM/ kräftskiva på Ekskär, 80-års-jubileumsfest, höstmöte och en gröt/glögg-
träff i december.

Våren var som tidigare aktiv men då torrsättningarna var väldigt utspridda samlades inte lika många 
medlemmar på varvsplan/klubbhuset under hösten, vilket fick till följd att inflödet i klubbmästarkassan 
blev mycket lägre än väntat. Det medför att serveringen av mat och dryck vid sammankomsterna inte kan 
vara lika generös framöver.

Deltagandet på klubbkvällarna har varit lågt. Förslag och idéer om hur vi kan ändra på detta mottages 
tacksamt.

fyreN, lSS webbplatS och e-poSt 
Fyren, som hade sin 60:e årgång under 2015, utgavs med 6 nummer under året. Bl a två jubileumsnum-
mer för att fira LSS 80-årsjubileum. Fyren trycks nu på ett nytt tryckeri sedan Lidingö tryckeri lagt ner.

6 st ”Ordföranden har ordet” har under året nått medlemmarna via e-post.

Medlemmar har uttryckt uppskattning av LSS nya webbplats: www.lidingösegelsällskap.se. ”Den fören-
klar hitta information om klubbens verksamheter och underlättar att nå rätt personer inom styrelse och 
drift”. Webbplatsen har uppdaterats löpande under året under respektive meny och med aktuella nyheter 
på förstasidan. Under året har webben inte haft några haverier och Binero som driver den bedöms vara en 
kostnadseffektiv, bra och smidig leverantör.

E-postadresserna till styrelse och funktionärer har under året förenklats och bytts till funktionella adress-
er; ”funktion@lidingosegelsallskap.se” med samma domän som webbplatsen.

Lidingö 12 februari 2016
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Drift

Sida 1(6)

Ändamål Budgetenhet Belopp K-slag Budgetförslag Utfall  2015 Budget  2015 Utfall  2014 Budget  2014
INTÄKTER
Försäljning  av  material 3540 0,00 69  998,75
Uthyrning  av  lokaler 3811 0,00 500,00
Uthyrning  av  tillfällig  plats 3813 0,00 4  500,00
Medlemsavgifter 3900 165  000,00 155  820,00 150  185 153  925 165  780
Båtavgifter  sommar 3910 440  000,00 402  665,00 390  000 392  026 439  612
Båtavgifter  vinter 3920 495  000,00 263  143,00 450  000 450  447 513  431
Per.  Vinteravgift 3929 186  723,00
Återförd  depositionsavgift 3930 158  000,00 0 174  000 130  000
Inträdesavgift  båt 3940 20  000,00 62  000,00
Vaktbot 3950 0,00 0 2  000
Investeringsbidrag,  m.m. 3989 85  000,00 50,00 85  000
Övr.  Ersättningar  och  intäkter 3990 0 -200,00

Summa  medlemsintäkterMedlemsintäkter 1  205  000 1  205  000 1  303  200 1  075  185 1  172  398 1  248  823

Drift

Sida 2(6)

L:ö  Runt  startavgift 3110 110  000,00 109  025,75 120  000 129  326 120  000
L:ö  Runt  sponsorintäkt 3111 5  000,00 47  080,00 70  000 78  850 70  000
L:ö  Runt  övriga  intäkter 3112 0,00 0,00
Summa  intäkter  L:ö  runt 115  000 156  106 190  000 208  176 190  000

Runt  L:ö  startavgift 3120 0 10  000
Summa  intäkter  Runt  L:ö 0 0 0 0 10  000

Roslagen  Searace 3130 0
Summa  intäkter  Roslagen  SR 0 0 0 0 0

Intäkter  kappsegling 3140
Summa  intäkter  kappseglingIntäkter  kappsegling 115  000 0 0 0 0 0

Övriga  ersättningar  och  intäkter 100  000 176  462 100  000
Summa  övriga  intäkterÖvriga  intäkter 40  000 40  000 0 100  000 176  462 100  000

Klubbmästare
SUMMA  INTÄKTER 1  360  000 1  360  000 1  459  306 1  365  185 1  557  036 1  548  823

Drift

Sida 3(6)

KOSTNADER

L:ö  Runt  administration 4110 -79  124,67 -70  000 -71  771 -77  500
L:ö  Runt  priser 4111 -12  600,00 -30  000 -31  469 -49  500
L:ö  Runt  funktionärer 4112 -23  646,97 -20  000 -16  520 -3  000
Summa  kostnader  L:ö  Runt -115  000 -115  372 -120  000 -119  760 -130  000

Runt  L:ö  administration 4120 -634,00 -5  000
Runt  L:ö  priser 4121 -1  000
Runt  L:ö  funktionärer 4122 -1  000
Summa  kostnader  Runt  L:ö 0 -634 0 0 -7  000

Roslagen  SR  administration 4130 0 -1  000
Summa  kostnader  RSR 0 0 0 -1  000 0

Kostnader  Kappseglingskommittén 4140 -2  000,00 -1  702,95 -50  000 -47  346 -25  000
Summa  kostnader  Kappseglingskommittén -2  000 -1  703 -50  000 -47  346 -25  000

Summa  kostnader  kappseglingKappsegling -117  000 -117  000 -117  709 -170  000 -168  106 -162  000

Ny MiLjöpLaN och uppdaterad  
HaMN- OCH VaRVSORDNiNG  
hittar du på vår hemsida: 

www.lidingösegelsällskap.se
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Ändamål Belopp K-slag Budgetförslag Utfall  2015 Budget  2015 Utfall  2014 Budget  2014
INTÄKTER
Försäljning  av  material 3540 0,00 69  998,75
Uthyrning  av  lokaler 3811 0,00 500,00
Uthyrning  av  tillfällig  plats 3813 0,00 4  500,00
Medlemsavgifter 3900 165  000,00 155  820,00 150  185 153  925 165  780
Båtavgifter  sommar 3910 440  000,00 402  665,00 390  000 392  026 439  612
Båtavgifter  vinter 3920 495  000,00 263  143,00 450  000 450  447 513  431
Per.  Vinteravgift 3929 186  723,00
Återförd  depositionsavgift 3930 158  000,00 0 174  000 130  000
Inträdesavgift  båt 3940 20  000,00 62  000,00
Vaktbot 3950 0,00 0 2  000
Investeringsbidrag,  m.m. 3989 85  000,00 50,00 85  000
Övr.  Ersättningar  och  intäkter 3990 0 -200,00

Summa  medlemsintäkter 1  205  000 1  205  000 1  303  200 1  075  185 1  172  398 1  248  823

Drift

Sida 4(6)

Hamn  arrende 5010 -100  000,00 -100  800,00 -115  000 -113  400 -120  000
Hamnunderhåll 5011 -20  000,00 0,00 -20  000 -10  169 -130  000
Hamn  förbrukningsmtrl 5012 -5  000,00 -2  597,00 -20  000 -16  459 -4  000
Bevaknings-  och  säkerhetskostnader 5014,6230 -20  000,00 -18  104,00 -12  000 -59  041 -75  000
Hamn  övriga  kostnader 5019 0,00 -25  000 -22  462
Summa  hamnkostnaderHamn -145  000 -145  000 -121  501 -192  000 -221  531 -329  000

Varv  arrende 5020 -90  000,00 -85  980,00 -90  000 -86  625 -75  000
Varv  underhåll 5021 -50  000,00 -52  041,90 -50  000 -43  543 -75  000
Varv  verktyg 5022 -800,00 -5  000 -2  920 -20  000
Varv  förbrukningsmtrl 5023 -5  000,00 -2  144,00 -390 -6  000
Varv  slamkrypare 5024,5212 -50  000,00 -42  564,25 -10  000 -6  074 -40  000
Varv  slipvagnar 5025 -5  000,00 -450,00 -30  000 -26  472 -5  000
Varv  miljö 5026,  5060 -40  000,00 -39  606,47 -55  000 -51  481 -50  000
Varv  övrigt 5029 0,00 -10  000 -120 -15  000
Summa  varvskostnaderVarv -185  000 -240  000 -223  587 -250  000 -217  625 -286  000

Maskiner -55  000 Drift

Sida 5(6)

Elektricitet 5030 -90  000,00 -81  665,00 -90  000 -91  069 -120  000
Summa  elkostnader -90  000 -81  665 -90  000 -91  069 -120  000

Underhåll  byggnader 5050,  5070,  5193 -20  000,00 -19  084,00 -20  000 -17  302 -50  000
Underhåll  inventarier 5080 -30  000,00 -28  269,00 -5  000 -4  473
Summa  undehållskostnaderFastigheter -140  000 -50  000 -47  353 -25  000 -21  775 -50  000

Avgifter  till  organisationer 5110 -100  000,00 -99  111,00 -110  000 -104  473 -125  000
Klubbmästeri Klubbmästeri -45  000 5120 -45  000,00 0,00 -10  000 -6  405 -15  000
Ungdomsektion 5130 0,00
Klubbtidning Fyren -45  000 5150 -45  000,00 -43  096,00 -35  000 -27  294 -35  000
LSS  webbsida 5151 -5  000,00 -3  467,00 -4  000 -3  065 -3  000
Administration 5200 -540,00 -1  746 -15  000
Förbrukningsinventarier 4010,  5410 -15  000,00 -53  987,51 -25  000 -25  417
Kontorsmatrial 5420,  6110 -5  000,00 -4  256,00 -5  000 -6  219 -2  000
Trycksaker 6150 0,00 -3  000
Telefon 6211 -2  000,00 -1  362,00 -4  000 -3  178 -4  000
Porto 6250 -15  000,00 -13  280,50 -15  000 -16  173 -6  000
Försäkringar 6310 -85  000,00 -81  238,00 -85  000 -83  494 -60  000
Lämnade  skadestånd 6340 0,00 -5  000
Bankkostnader 6570 -4  000,00 -3  054,50 -2  000 -1  951 -4  000
Övriga  kostnader 6690 -50  000,00 -43  083,00 -100  000 -99  218
Bidrag  till  kappseglare 6910 -5  000,00 -5  200,00
Återbetalda  avgifter 76xx 0,00 -5  000,00 -15  000 -12  784
Summa  kostnader  klubb  och  adm.Övriga  kostnader -286  000 -376  000 -356  676 -410  000 -396  417 -272  000

SUMMA  KOSTNADER -1  018  000 -1  018  000 -948  490 -1  137  000 -1  116  523 -1  219  000

RESULTAT  FÖRE  AVSKRIVNINGAR 342  000 342  000 510  816 228  185 440  513 329  823Drift

Sida 6(6)

AVSKRIVNINGAR

Avskrivning  hamn 7700 -72  000,00 -72  341,30 -92  341 -72  341
Avskrivning  varv 7710 -13  000,00 -13  142,00 -9  804 -9  804
Avskrivning  byggnader 7720 -11  000,00 -11  686,21 -9  739 -9  739
Avskrivning  inventarier 7730 -50  000,00 -49  873,80 -14  594 -14  594
Avskrivning  slamkrypare 7740 -117  000,00 -117  734,38 -117  734 -117  734 -118  000
Avskrivning  markanläggning  slamkrypare 7741 -16  000,00 -16  541,36 -32  241 -3  016
Avskrivning  väg  &  mark 7750
Avskrivning  båtar 7760
Avskrivning  inventarier 7770 -2  000,00 -2  113,60 -3  114 -3  114
Avskrivning  övriga  anläggningar 7780
Nedskrivning  av  fordringar  medlemmar 7800 -7  500,00 -7  478,00 -1  486
Nedskrivning  av  lager 7810 -10  000,00 -9  357,00
Summa  avskrivningar  och  nedskrivningarAv-  och  nedskrivningar-298  500 -298  500 -300  268 -279  567 -231  828 -118  000

RESULTAT  EFTER  AVSKRIVNINGAR 43  500 43  500 210  548 -51  382 208  685 211  823

FINANSIELLA  INTÄKTER  &  KOSTNADER

Ränteintäkter 8310 0,00 129,14 0 1  810 6  000
Övriga  finansiella  intäkter 20  209
Räntekostnader ingår  i  slamkrypar  budget 8400 -9  285,00 -20  000 -16  512 -75  280
Summa  finansiella  intäkter  &  kostnaderRäntor 0 -9  156 -20  000 5  507 -69  280

RESULTAT  FÖRE  BOKSLUTSDISPOSITIONER 43  500 43  500 201  392 -71  382 214  192 142  543
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intendentens slutrader
jag ber att få tacka för mig efter fyra år som intendent. 

arbetet har varit omväxlande och intressant, mycket har hunnit  
göras och har förhoppningsvis varit till nytta och glädje för många  
men kanske inte för alla.

 

allt väl  Peter

 
 
 

kalendariuM  
FöR LSS 2016

mars 
17 tors ÅrsMÖtE  
 
april-maj 
sjösättningar* 
* Obs: prel. dagar.  
16/4 –5/5. 
Reservadagar: 
14/5-15/5

maj  
14 lÖr:  LSS  VÅRFEST 
21 lÖr:  LiDiNGö RUNT! 
 
aUgUsti 
20 lÖr: KappSEGLiNG 
 och klubbfest på ekskär! 
 
september/OktOber – 
tOrrsättningar* 
* Obs: prel. dagar.  
17/9-16/10 
Reservdagar: 
22-23/10 
 
nOVember 
10 tor: HöSTMöTE 
21 lÖr: SLipBaSSKiVa 

Här kommer ett första kalendarium 
för året 2016. Ett mer noggrant och 
precisare kalendarium kommer i 
nästa nummer.

Grattis  
till klubbens 
vinter- 
jubilarer!

januaribarn
26 – Georg Lohasz, 80 år
 
Februaribarn 
  3 – Ulf Åström, 90 år
  6 – Monica Beijner, 80 år 
  8 – anna asp-Wadmark, 50 år 
18 – Kent Lindgren, 60 år
19 – Leif Lagerdahl, 70 år 
23 – Tomas forsberg, 60 år 

marsbarn 
  5 – per Ålin, 60 år
28 – Britta Weidenhaijn, 80 år 
 
 

Jag har tagit över sanerings / renoverings projektet av 
thomas bergs allegro 27 som står vid staketet  
upp mot fårhagen. 
 
Masten hamnade för ett par år sedan uppe på 2-Chansen vid brännhögen och 
där tog någon hand om vant, stag och spridare, och det var väl inget fel i det.

Nu efterlyser jag detta materialet på det här sättet, och är självfallet beredd 
att betala en slant för dessa.

ring mej eller maila om ni kan hjälpa 
mej.  tacka på förhand – lasse ekström    
070-3463464,  lars.ekstrom@busck.se


