
 
 
 
 
 
 

                         ÅRSREDOVISNING 
   för 
 

         Edholma Båtunion 
 

Styrelsen får härmed avge följande årsredovisning för verksamhetsåret 2015-01-01 t.o.m.  
2015-12-31. 
 
 
Förvaltningsberättelse 
Edholma Båtunion arrenderar av Vaxholms kommun ett markområde om 800 kvm för 
bilparkering samt för båtbrygga med 24 platser, vid Engarn.  
 
 
Styrelse 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: 
 
Bengt Elison  Ordförande 
Anders Gillners Kassör 
Magnus Rittnor Sekreterare 
Peter Hagman  Suppleant 
 

 
Revisorer 
Revisorer har varit Staffan Törnberg och Hans Serving. 
 
Föreningsfrågor 
Klubbens ordinarie årsmöte hölls den 24 mars år 2015. I enlighet med stadgarna, som antogs 
under år 2003, följer årsredovisningen kalenderåret. 
 
Edholma Båtunion (EBU) är medlem i Saltsjön-Mälarens Båtförbund (SMBF) vilket innebär 
att klubben automatiskt är medlem i Svenska Båtunionen (SBU). Genom medlemskapet i 
SMBF är klubben (EBU) försäkrad vid olyckor som sker inom vårt område och som klubben 
kan anses vara ansvarig för. Genom medlemskap i SBU har klubbens medlemmar möjlighet att 
teckna båtförsäkring i Svenska Sjö. Vidare får var medlem i EBU tidningen Båtliv. 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft två protokollförda styrelsemöten samt dessutom haft 
kontinuerliga kontakter i klubbangelägenheter. Klubben har 24 medlemmar. 
 
Klubben är registrerad hos Patent och Registreringsverket (PRV) och har konto hos PlusGiro 
med nr. 150 44 19-1 som skall användas vid betalning av medlemsavgiften. 
 
Småbåtshamnen 
Under året har det förekommit ett antal stölder av lösa bensindunkar och nya hål i staketet mot 
kanotklubben har klippts upp. 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Parkeringen 
Städdag hölls under sommaren där sly och vass röjdes. 
 
Samtal med Vaxholms kommun om framtiden för vårt parkeringsområde har stannat av och vi 
vet fortfarande inte vad som kommer att ske då vårt arrendeavtal går ut 2017. Efterfrågan på 
infartsparkeringar i området är stort och någon form av justering av vårt arrendeavtal kommer 
sannolikt att ske. Diskussioner sker tillsammans med Edholma båtklubb för att ha en 
gemensam ståndpunkt i frågan. 
 
Medlemmar 
Inga nya medlemmar har tillkommit. 
 
 
Ekonomi 
Styrelsen förslår att som resultatdisposition årets resultat på 12 495:52 kronor jämte 
föregående års balanserade resultat på 13 548:10 kronor disponeras, sålunda att överskottet på 
62 650:45 kronor, balanseras i ny räkning. 
Även om klubbens ekonomi är god så finns det inget utrymme för större ekonomisk utgifter.  
Beträffande klubbens resultat och ställning i övrigt hänvisas till resultat- och balansräkningen 
för verksamhetsåret. 
 
 
Stockholm den 17 mars 2016 
 
 
 
Bengt Elison (ordförande)  Anders Gillners (kassör) 
 
 
 
Magnus Rittnor (sekreterare)  Peter Hagman (suppleant) 


