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Noter resultaträkning (resultat per konto) 210101-211231:

Intäkter
Huvudintäkter
1. 3010 Medlemsavgifter, intäkt
Vi har under året haft 802 registrerade medlemmar. 2020 hade vi 777 medlemmar

2. 3021 Uthyrning lokaler
Coronapandemin har visserligen påverkat lokaluthyrningen negativt men dels har Hemtjänsten
inneburit en stabil intäkt och så kom uthyrningen igång bra under senare halvan av sommaren
samt hösten

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. Eftersom elpriset gått upp
kraftigt under senare delen av hösten påverkas även denna post

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 få ett bidrag till danserna från Styrsöbolaget men därav blev intet.
Eftersom läget var så osäkert under våren på grund av coronapandemin kunde bolaget inte få
till båtresorna.

6. 3110 Entréavgifter
Eftersom vi trots allt lyckades ha sex danser på bryggan i sommar och att vi, tack vare
coronarestriktionerna, arrangerade en ”fysisk” entré med entrévärdar fick vi in ett avsevärt
större belopp vad gäller entréavgifter än budgeterat trots att vi fortsatte med frivillig entré
förutom på första dansen. Ett framgångskoncept att fortsätta utveckla!

7. 3120 Deltagaravgifter
Orsaken till denna positiva avvikelse från budget beror framförallt på utökningen av
verksamheten vid simskolan

Övriga rörelseintäkter
8. 3902 Uthyrning övrigt
Här ingår uthyrningar av dansbanan i Husvik, uthyrning av viss utrustning samt uthyrning av
skåp på Brännögården för dokumentförvaring åt Vägföreningen

9. 3912 Arrendeintäkter
Här budgeterades arrende väntrummet Husvik (Västtrafik) men under året bokfördes det på
konto 3913 som upplåtelse och bättre beskriver vad avtalet handlar om. Sedan bokfördes
arrendet av marken för brandstationen vid Brännögården felaktigt på år 2020. Här borde
arrendet på 3.661:- bokförts på 2021

10. 3913 Upplåtelse, intäkter
Upplåtelse av kiosken i Husvik till Anders Berglund samt upplåtelse av väntrummet i kiosken
till Västtrafik

11. 3914 Servicetjänster
Vi får ersättning från bryggföreningen Helena för att bidra till att täcka kostnaderna av
förbrukningsmaterial och städning maj-september av toaletterna i sjöbodslängan i Husvik

12. 3917 Avfallshantering, intäkt
I avtalet med Anders Berglund ingår att vi står för avtalet med Kretslopp och Vatten om
avfallshantering i Husvik men att han betalar för den avfallshantering som behövs för kiosken.
På samma sätt har vi i det omförhandlade avtalet med Hemtjänsten om uthyrningen av lokalen
i Brännögården skrivit in att de betalar halva kostnaden dvs för ett av de två sopkärlen. Under
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2021 genomförde också föreningen Sjöbodslängan en takrenovering och ”köpte in sig” på vår
container i Husvik för byggavfallet.

13. 3928 Priser och medaljer, försäljning
Den kraftiga ökningen jämfört med budget beror framförallt på den utökade simskolan

14. 3980 Bidrag, övriga
Vi sökte ett 425 tkr från Olof och Caroline Wijks stipendiefond för renoveringen av
Brännögården vilket vi inte fick men blev dock beviljade 86 tkr. Vi fick också 13 tkr av
Riksidrottsförbundet som coronastöd. Även från Bygdegårdarnas Riksförbund, där vi gick
med våren 2021, fick vi coronabidrag på hela 60 tkr.
Eftersom vi inte fick hela det sökta beloppet från Wijks fond beslöt vi att begränsa höstens
renovering av Brännögården till stora salen. De beviljade medlen skulle inte räcka till hela
kostnaden för denna etapp så därför sökte vi även ett investeringsbidrag från Idrott- och
Föreningsförvaltningen och fick nästan 49 tkr från dem. (Att vi ens kunde söka detta bidrag
beror på att vi, tack vara ändringen av våra stadgar på vårens två årsmöten, kunde bli
godkända som bidragsberättigad förening. Jfr även not 16)
Andra poster på detta konto är bidrag på 4 tkr från Donsö Vrångö båtförsäkring Assuransen
till simskolan samt ett driftbidrag på 12 tkr för att hålla kioskens toalett i Husvik öppen hela
året så vi kan erbjuda en offentlig toalett. Tidigare fick vi bara bidrag för sommaren men vi
omförhandlade avtalet inför 2021 så vi får bidrag för hela året.
Även pengarna från Gräsroten dvs Svenska Spels sponsorsystem där den som spelar hos dem
kan ange tre föreningar som favoriter. Det finns alltså spelare som angett Brännöföreningen
som en av sina favoriter vilket ger bidrag till oss och som bokförs på detta konto.
Resten är privata gåvor från medlemmar och andra som velat bidra till föreningens
verksamhet och då kan särskilt nämnas 750:- som gåva från en anonym fotograf som tagit
bilder på Brännö…..

15. 3981-3983 Bidrag badplats
Driftsbidrag från Göteborgs Stad för skötsel av badplatserna i Ramsdal Gröna Vik och
Vassdal. Inför sommaren 2021 sökte vi ett belopp, blev beviljade ett lägre men fick till slut
ersättning för alla våra kostnader när säsongen var över. Denna del innefattar städ- och
förbrukningsmaterial samt kostnader för reparationer och underhåll mm på baden.
Vi anställde 14 ungdomar varav tre arbetsledare som alternerade. Liksom under 2020 lät vi
några ungdomar arbeta på eftermiddag/kväll och på lördagar i Ramsdal under för och
eftersäsong samt lade in ett extra arbetspass på eftermiddagarna under juli månad så att
toaletterna i Ramsdal kunde hållas fräschare hela dagen – något som var mycket uppskattat
Vi får också 100:- per timme för nedlagda ideella timmar på baden t.ex på städdagarna vår och
höst. Som synes budgeterade vi för 280 timmar men kunde bara redovisa 263.

16. 3984-3985 LOK-stöd / Aktivitetsstöd
Som nämndes i not 14 blev vi 2021 bidragsgodkända av Göteborgs Stad vilket gjorde att vi,
för första gången på många år, kunde söka LOK-stöd från Riksidrottsförbundet för
ungdomsverksamhet (innebandy 7-25 år) samt Aktivitetsstöd från Idrott- och
Föreningsförvaltningen för dels ungdomsverksamhet (innebandyn 7-25 år igen) och dels för
verksamhet för pensionärer (Brännö Träning)

Kostnader
Driftskostnader anläggningar
17. 5025 Elkostnader, fbr
Som alla blivit smärtsamt medvetna om har elpriset rusat under senare delen av hösten.
Eftersom vi har rörligt pris så spräcktes budgeten rejält under 2021

Hyra av anläggningstillgångar
18. 5211 Lokalhyra
Vi hyr gymnastiksal och matsal i Brännö skola för att i vår tur kunna hyra ut till evenemang
och fester på kvällar och helger samt kunna bedriva Brännö Träning i lokalerna. I samband
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med ombildningen av kommunens förvaltningar 2020 rörde det till sig med deras fakturering.
Dels kom det aldrig någon faktura för den del av 2020 som vi lagt in som upplupna kostnader
och dels blev vi bara fakturerade för nio månader 2021 – låt vara att vi lät skolan utnyttja
Brännögården för undervisning under januari 2021 mot att vi skulle slippa hyran för den
månaden. Efter dessa justeringar sjönk resultatet rejält under budget vilket vi inte bråkat
om….

Reparation och underhåll
19. 5410 Förbrukningsinventarier
I samband med renoveringen av stora salen på Brännögården inköptes en del så kallade
förbrukningsinventarier (till viss del även till övrig verksamhet) vilket är prylar som
visserligen beräknas hålla mer än ett år men som inte är så dyra att det är vettigt att göra
avskrivningar på dem. Exempel är beachflaggor och konferenshögtalare.

20. 5502 Reparation och underhåll bad
Vi köpte en ny badstege till Vassdal samt två nya flytblock till simskolebryggan i Ramsdal så
den inte skall luta när rampen tynger ner ena änden

Försäkringar och övriga riskkostnader
21. 6310 Försäkringar egendom
I samband med medlemskapet i Bygdegårdarnas riksförbund bytte vi försäkringsbolag för
egendom från Folksam till Länsförsäkringar vilket får ner årspremien från nästan 16 tkr till
cirka 8 tkr. Eftersom Folksams försäkring gällde t.om 30 juni blev det sammanlagt ändå
dyrare 2021 än kommande år

Övriga externa tjänster
22. 6951 Polistillstånd
Vi sökte enbart tillstånd för danserna 2021 – inte för midsommar eller fyrverkeri till sista
dansen

23. 6960 Köpta tjänster, övriga
Vi lät Sture Karlund göra om dräneringen på uppfarten till Brännögården där det sedan
Husefladen gjordes om – vilket påverkade vår dränering - har samlats mycket vatten vid
nederbörd. Dessutom köpte vi in vissa hantverkstjänster vid renoveringen av stora salen på
Brännögården som vi inte kunde lösa med ideella krafter.

24. 6980 Föreningsavgifter
Bygdegårdarnas Riksförbund, Brännö Lagård, Svenska Gymnastikförbundet, Sjöbodslängan
Husvik samt Winga Vänner – den sistnämnda utan kostnad eftersom vi är hedersmedlemmar

25. 6993 Bidrag och gåvor, lämnade
Föreningen Sjöbodslängan där vi är medlemmar behövde lägga om taket på längan eftersom
det börjat regna in i vissa bodar. Eftersom det inte fanns tillräckligt med kapital i föreningen
måste varje andelsägare bidra med 3.373:- Då vi äger fyra andelar blev summan för vår del
13.092:-.

Personalkostnader
26. 7010 Löner och arvoden
Ferieungdomar sommar (jfr not 15), simlärare till simskolan samt bröderna Sjöstrand som
skötte vår övriga städning hela året. Oscar t.om sommaren varefter Gustav tagit över
uppdraget

Avskrivningar
27. 7820 Avskrivning byggnader
Byggnader Husvik 3%
Förråd Ramsdal 3%
Idrottsförråd 3%
Brännögården 3%
Summa

775:812:153:4 172:5 912:-
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28. 7830 Avskrivning maskiner o tekniska anläggningar
Luftvärmepump Brännögården 16,7%
Gräsklippare, batteri 33,3%
Grästrimmer, batteri 33,3%
Åkgräsklippare 20%
Summa

3 148:1 967:1 381:5 380:8 728:-

29. 7832 Avskrivning övriga inventarier och verktyg
Portabel ljudanläggning 20%
Ny AV-anläggning Brännögården:
Surroundförstärkare 20%
Centerhögtalare 20%
Surroundhögtalare 20%
Projektor 20%
Rackmixer 20%
Förstärkare hörslinga 20%
Stolpar nät volleyboll 20%
Fotbollsmål 16,7%
Picnic-bord 20%
Drickakyl kiosken 25%
Drickakyl dansbanan, beg. 33,3%
Tält evenemang 33,3%
Summa

3 814:2 288:958:915:2 796:460:1 118:1 857:4 883:1 124:1 636:1 000:2 415:25 264:-

30. 7833 Avskrivning installationer annans fastighet
Brygga Gröna Vik 10%
Simskolebrygga Ramsdal 10%
Övriga (andel i anslagstavla affären) 20%
Summa

6 191:7 304:4 675:18 170:-

31. 7833 Avskrivning installationer egen fastighet

10 800:-1

Solcellanläggning Brännögården

1

Motsvarande kostnaden för hyrköp. Jfr not 2 på balansräkningen
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