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Noter budget sammanfattning (budget per konto) 200101-201231 
Intäkter 
1. 3010 Medlemsavgifter, intäkt 

Med tanke på den ovanligt goda inströmningen av medlemsavgifter under årets första månader 
samt att en stor del av dessa är nya eller ”återvändare” dristar vi oss till att anta att antalet 
medlemmar totalt under 2020 blir högre än 2019  

2. 3021 Uthyrning lokaler 
I skrivande stund är Hemtjänsten mycket intresserade av att hyra ”mysrummet” på 
Brännögården troligen från 1 maj vilket betyder en ökad intäkt  

3. 3023 Elektricitet, intäkt 
Föreningen Bastubryggan köper el av oss i Husvik  

4. Vatten o avlopp, intäkt 
Föreningen Bastubryggan delar på våra VA-kostnader i Husvik och Räddningstjänsten köper 
vatten av oss från Brännögården  

5. Orkesterbidrag 
Det nya avtalet med Styrsöbolaget om att köra serveringsbåt till våra danser kommer att ge en 
viss intäkt till oss per passagerare 

6. Arrendeintäkter 
Utarrendering av kiosk och vänthall Husvik samt arrende för marken där brandstationen står. 

7. 3913 Upplåtelse, intäkter 
Vi får bidrag från Göteborgs Stad för att hålla toaletten i Husvikskiosken öppen under 
september – april  

8. 3914 Servicetjänster 
Bryggföreningen Helena bidrar till underhåll och skötsel av alla tre toaletterna i Husvik under 
maj – september 

9. 3980 Bidrag övriga 
Bland annat Gräsroten dvs spel på Svenska Spel där spelaren angivit Brännöföreningen som 
en av tre favoritföreningar. Här finns också de extra pengar vi behöver för den kommande 
lekplatsen och renoveringen av Brännögården. Vi tänker oss crowd-funding, vinstgivande 
arrangemang, bidrag eller kanske lån för att lösa detta. Jfr not 14 och 16 

10. 3981 Bidrag badplats, övrigt 
Vi kommer att söka ett kommunalt bidrag i paritet med bidraget 2019. 
Vi gör dessutom ett uttag från bryggfonderna för Gröna Vik och  
Ramsdal som finns i Eget kapital och som bildats av de kommunala 
bidragen tidigare år. Motsvarar ungefär avskrivningen 85 952,50 
3982 Bidrag badplats, feriearbetare 
Vi kommer att söka för full kostnadstäckning samt för att kunna 
avlöna skolungdomar på helgerna under maj och september.  
Lönekostnaden  förväntas bli lägre än 2019 eftersom de flesta 
av våra ungdomar ligger inom det åldersspann som i somras 
fick sänkt arbetsgivaravgift 86 840:- 
3983 Bidrag badplats, ideellt arbete 
Kommunen beviljar 100:- per timme för ideellt arbete. 
Vi söker i paritet med beloppet 2019. 25  000:- 
Summa 197 792,50 

11. 3998 Uttag reparations och underhållsfond 
Om budgeten i övrigt håller och vi lyckas samla in medel enligt not 9 skall vi inte behöva göra 
något uttag från reparations- och underhållsfonden 
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Kostnader 
12. 4012 Kläder 

Förra året blev det ett något annorlunda upplägg av fotbollsskolan vilket gör att balansen 
mellan olika konton ser annorlunda ut än tidigare år även om totalsumman är ungefär 
densamma   

13. 4013 Lotterier, material (ej vinster) 
Vi tänker oss prova med att köpa in neutrala spelmarker som kan köpas i förväg till 
chokladhjulet på midsommar för att snabba upp spelfrekvensen. 

14. 5501 Reparation och underhåll byggnader 
Om vi får ihop tillräckligt med kapital (jfr not 9) är planen att renovera stora salen på 
Brännögården i år 

15. 6230 IT-kostnader 
Kostnader dels för hemsidan, dels för Internet och brandlarm på Brännögården 

16. 6960 Köpta tjänster, övriga 
Vi tänker oss att vi behöver köpa in tjänster för markarbeten när vi anlägger lekplatsen. 

17. 6980 Föreningsavgifter 
Vi är medlemmar både i Sjöbodslängan och Svenska Gymnastikförbundet 

18. 7010 Löner och arvoden 
Föreningen avlönar städpersonal för Brännögården och Husvikstoaletten, simlärarna samt 
ungdomarna som utför badstädning. I år tänker vi oss även att avlöna ungdomar under före- 
och eftersäsong 

Avskrivningar 
19. 7820 Avskrivning byggnader (avskrivs med 3%) 

Husvik 775:- 
Ramsdal 812:- 
Idrottsförråd 153:- 
Brännögården 4 172:- 

 Summa 5 912:- 

20. 7830 Avskrivningar maskiner och tekniska  anläggningar 
Åkgräsklippare inköpt 2019. Avskrivs på 5 år 5 380:- 
Portabel ljudanläggning inköpt 2019. Avskrivs på 5 år 3 814:- 
 Summa 9 194:- 

21. 7832 Avskrivningar övriga inventarier och verktyg 
Fotbollsmål inköpta 2016. Avskrivs på 6 år 4 884:- 
Sittbänkar, beg inköpta 2017. Avskrivs på 4 år 1 797:- 
Drickakyl Husvik inköpt 2018. Avskrivs på 4 år  1 636:- 
Tält inköpta 2019. Avskrivs på 3 år 2 416:- 
 Summa 10 733:- 

22. 7833 Avskrivningar installationer annans fastighet 
Del i anslagstavla vid affären anskaffad 2017. Avskrivs på 5 år 3 175:- 
Bryggor och hopptorn Ramsdal. Omfört från ”Byggnader” 2016 
Avskrivs på 10 år 2 145:- 
Simskolebrygga inköpt 2017. Avskrivs på 10 år 2 760:- 
Ramp simskolebr. Ramsdal 2019 (jfr not 10). Avskrivs 10 år 2 399:- 
Brygga Gröna Vik (jfr not 10) 6 191:- 
 Summa 16 670:- 

23. 7834 Avskrivningar installationer egen fastighet 
Solcellanläggning Brännögården inköpt 2017. Motsvarar 
årlig kostnad för hyrköp 10 800:- 

  


