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Noter resultaträkning (resultat per konto) 200101-201231: 

Intäkter 
Huvudintäkter 
1. 3010 Medlemsavgifter, intäkt 

Vi har under året haft 777 registrerade medlemmar. 2019 hade vi 551 medlemmar 
2. 3021 Uthyrning lokaler 

Coronapandemin har påverkat lokaluthyrningen negativt. Vi har dock fått viss kompensation 
från Riksidrottsförbundet.  

3. 3023 Elektricitet, intäkt 
Vi delar el-abonnemang med Bastubryggan i Husvik och vi fakturerar deras andel av 
kostnaden. Vi ”säljer” även el till föreningen Sjöbodslängan. 

4. 3024 Vatten o avlopp, intäkt 
Även här delar vi VA-abonnemang med Bastubryggan och vi fakturerar också 
Räddningstjänsten för deras vattenförbrukning  i brandstationen vid Brännögården eftersom 
vattnet kommer från vår anslutning. 

5. 3109 Orkesterbidrag 
Vi hade hoppats på att får ett bidrag till danserna från Styrsöbolaget men därav blev intet 
eftersom danserna ställdes in på grund av Coronapandemin. 

6. 3126 Lotteriintäkter tombola och 3128 Intäkter fiskdamm 
Eftersom även det traditionella midsommarfirandet ställdes in provade vi en ambulerande 
variant som blev mycket lyckad och gav några intäkter. 

Övriga rörelseintäkter 
7. 3912 Arrendeintäkter 

Arrende kiosken Husvik (Anders Berglund) samt, i budget, arrende väntrummet Husvik 
(Västtrafik) men under året bokfördes den sistnämnda på konto 3913 som bättre beskriver vad 
avtalet handlar om 

8. 3913 Upplåtelse, intäkter 
Vi får ersättning av Park o Naturförvaltningen för att hålla Husvikstoaletten öppen i fem 
månader (även om vi har den öppen hela året). Dessutom så fördes intäkten från Västtrafik hit 
enligt not 7  

9. 3914 Servicetjänster 
Vi får även ersättning från bryggföreningen Helena för att bidra till att täcka kostnaderna av 
förbrukningsmaterial till toaletterna i Husvik 

10. 3980 Bidrag, övriga 
Vi fick 25 tkr i ersättning av Västra Göteborg för nattvandring under slutet av sommaren. 
Dessutom var det några medlemmar som betalade för mycket eller dubbelbetalade 
medlemsavgifter mm men som beslöt efterskänka överskottet till föreningen 

11. 3981 Bidrag badplats, övrigt 
Driftsbidrag från Göteborgs Stad för skötsel av badplatserna i Ramsdal Gröna Vik och 
Vassdal. Inför sommaren 2020 sökte vi ett belopp, blev beviljade ett lägre men fick till slut 
ersättning för det högre beloppet när säsongen var över. Denna del innefattar städ- och 
förbrukningsmaterial samt kostnader för reparationer och underhåll mm på baden. Denna 
sommar monterade vi rampen till simskolebryggan i Ramsdal som vi köpte in 2019 och 
reparerade en del av bryggorna samt gångvägen i Ramsdal. Vi gjorde även några smärre 
reparationer på alla tre baden vara särskilt kan nämnas reparation av fotbollsmål i Vassdal   
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3981 Bidrag badplats, feriearbetare 
Kommunens bidrag för våra kostnader för de feriearbetande ungdomarna. Även här blev vi 
beviljade ett lägre belopp än det vi sökte, men fick full täckning efter slutredovisning. Vi 
anställde 13 ungdomar varav tre arbetsledare som alternerade. En nyhet för 2020 var att vi lät 
några ungdomar arbeta på eftermiddag/kväll samt på lördagar i Ramsdal under för och 
eftersäsong samt att vi lade in ett extra arbetspass på eftermiddagar under juli månad så att 
toaletterna i Ramsdal kunde hållas fräschare hela dagen – något som var mycket uppskattat 
3983 Bidrag badplats. ideellt arbete 
Kommunens ersättning för de ideella timmar föreningens funktionärer mfl lägger ner på 
skötsel av baden. Ersättningen är 100:- per arbetad timma. Vi sökte för 250 timmar men kunde 
glädjande nog redovisa 276 timmar som vi även fick ersättning för! 

12. 3989 Bidrag lekplats 
En insamling på sociala medier gav 15 350:- och så sökte vi och fick bidrag med 7 000:- från 
Leader Södra Bohuslän till markarbeten.  

13. 3992 Krediteringar 
Återföring av dubbelnoterad faktura från Ellevio vid årsskiftet 2019/2020 

14. 3999 Övriga intäkter 
Försäljning av begagnad dator, ersättning från Ellevio för kabelservitut, ersättning från 
Västtrafik/Västfastigheter för skadegörelse på väntsalen i Husvik samt intäkter från 
bryggföreningen Helena och Bastubryggan för gemensamt inköp av pantkärl 

Kostnader 
Inköp av varor och material 
15. 4012 Kläder 

Huvudsakligen T-shirts till fotbollsskolan 
16. 4013 Lotterier material (ej vinster) 

Vi tänkte testa med ”enhetspengar” till chokladhjulet på midsommar för att förenkla och 
snabba upp hantering och köpte därför in en uppsättning spelmarker som vi tyvärr inte fick 
användning för 2020 – men det kommer ju fler år…. 

Reparation och underhåll 
17. 5501 Reparation och underhåll byggnader 

Vi budgeterade för en första ombyggnad av Brännögården men eftersom vi inte fick till 
bidragen så var vi tvungna att skjuta upp projektet. De pengar vi använde gick bland annat åt 
till ny dörr för Hemtjänstens lokal samt en ny, avskiljande dörr i korridoren på Brännögården 
för att minska ömsesidiga störningar Hemtjänsten / uthyrningar och till dörrstängare på 
toaletter i Husvik.  

18. 5502 Reparation och underhåll bad 
Några av de planerade åtgärderna sköts upp varför kostnaden blev lägre än budget  

19. 5504 Reparation och underhåll inventarier 
Vi var bland annat tvungna att byta elradiator i kiosktoaletten i Husvik samt reparera en 
frysbox i kiosken  

20. 5505 Reparation och underhåll maskiner 
Vi blev tvungna att reparera den avloppspump i Husvik som betjänar kiosken och bastun och 
framförallt dess styrsystem. Det tog ett tag innan vi kom underfund vad felet var och vi fick 
tillkalla expertis vilket kostade en slant…. 

Frakter och transporter 
21. 5799 Fraktkostnader, övriga 

Frakter som Bosson utfört dels från Rödsten till Brännögården och dels från gården till 
förråden i Ramsdal liksom frakten på fastlandet av dörrarna vi ”ärvde” 
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Reklam och PR  
22. 5903 Skyltar och anslag 

Vi köpte in så kallade beachflaggor med Brännöföreningens logo att användas vid våra olika 
arrangemang  

Övriga verksamhetskostnader  
23. 6072 Traktering 

Uteblivet julbord för styrelsen samt styrelsemöten på distans sparade pengar 

Övriga externa tjänster  
24. 6953 Bygglov 

Bygglov för fasadändringar Brännögården 

25. 6960 Köpta tjänster, övriga 
Röjning av misstänkt jättebjörnloka i Ramsdal (Maltes Trädgårdsservice), markarbeten 
lekplats (Iberts Fastighets & Byggservice), påbörjad reparation av bryggräcken Ramsdal 
(Björkekärrs fastighetsservice) samt VVS-konsultation inför ombyggnad av Brännögården 
(ByDemand) 

26. 6980 Föreningsavgifter 
Brännö Lagård, Svenska Gymnastikförbundet, Sjöbodslängan Husvik samt Winga Vänner – 
den sistnämnda utan kostnader eftersom vi är hedersmedlemmar 

Personalkostnader 
27. 7010 Löner och arvoden 

Ferieungdomar sommar (jfr not 11) samt Oscar Sjöstrand, städning hela året. 

Avskrivningar 
28. 7820 Avskrivning byggnader 

Byggnader Husvik 3% 775:- 
Förråd Ramsdal 3% 812:- 
Idrottsförråd 3% 153:- 
Brännögården 3% 4 172:- 
Summa 5 912:- 

29. 7830 Avskrivning maskiner o tekniska anläggningar 
Gräsklippare, batteri 33,3% 1 967:- 
Grästrimmer, batteri 33,3% 1 381:- 
Åkgräsklippare 5 380:- 
Summa 8 728:- 

30. 7832 Avskrivning övriga inventarier och verktyg 
Portabel ljudanläggning 20% 3 814:- 
Gitarr/basförstärkare (gåva) 100% 100:- 
Fotbollsmål 16,7% 4 884:- 
Sittbänkar, begagnade 25% 1 797:- 
Drickakyl kiosken 25% 1 636:-  
Tält evenemang 33,3% 2 416:- 
Summa 14 647:- 

31. 7833 Avskrivning installationer annans fastighet 
Brygga Gröna Vik 10% 6 191:- 
Simskolebrygga Ramsdal 10% 7 304:- 
Övriga (andel i anslagstavla affären) 20% 3 175:- 
Summa 16 670:- 

32. 7833 Avskrivning installationer egen fastighet 
Solcellanläggning Brännögården  10 800:-1 

                                                
1 Motsvarande kostnaden för hyrköp. Jfr not 2 på balansräkningen 


