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Förvaltningsberättelse
Verksamhet
Sillebottens byalag är en ideell förening som bildades 2001. Föreningen h
ar till syfte att
tillvarata ortens och medlemmarnas intressen och verka för ökad gemenskap mellan
fastboende och fritidsboende. Verksamheten avser 
främst byalagsstugan inklusive C
afé,
badstranden, gästhamnen och den egna båthamnen.
Antalet medlemmar i Byalaget har ökat under räkenskapsåret 2015/16 och uppgick vid årets
slut till totalt 48 (24) . Medlemskapet i Byalaget är knutet till fastighet varför antalet fysiska
personer i föreningen är betydligt fler. Föreningens medlemmar utgörs av fyra olika
nationaliteter: Sverige (26), Norge (17), Holland (3) och Tyskland (2)

Föreningslokalen
På samfälld mark i direkt anslutning till Östra Silen äger Byalaget en föreningslokal om 58 m
²
(byalagsstugan). Bygget av stugan har möjliggjorts genom att Byalaget sedan flera år haft
ett sponsoravtal med Westra Wermlands Sparbank och ett stort ideellt arbete av föreningens
medlemmar. Medlemmar som också i flera fall har bidragit med material för bygget av
stugan. Under verksamhetsåret har föreningslokalen färdigställts och kompletterats med en
altan. En rullstolsramp har installerats. Cafémöbler har anskaffats. En grillplats i anslutning
till stugan har också iordningställts. Sommarvatten har dragits fram till stugan. Byalaget har
också fått tillstånd att iordningsställa och framöver utnyttja Norderhusets gamla jordkällare
som förråd.
Stugan används för Byalagets gemensamma aktiviteter men kan också disponeras
kostnadsfritt av Byalagets medlemmar.

Café
Byalaget har under året registrerat och erhållit tillstånd från Årjängs kommun för viss
begränsad försäljning av läsk, kaffe, glass med mera främst till besökande badgäster.
Försäljningen sköts ideellt av byalagets medlemmar. Under veckorna 25 till 28 har Årjängs
kommun också anvisat sommarjobb för ungdomar att arbeta i Café
t.
Lön för dessa betalas
av kommunen. Verksamheten i Cafét har registrerats för mervärdesskatt.

Gästbryggan
Byalaget är hamnvärd för Sillebottens Gästhamn där det också finns en båtramp. Avgifterna
för att nyttja hamnen disponeras av Byalaget. I direkt anslutning till hamnen har Byalaget
iordningställt en parkeringsplats som mot ersättning till Byalaget kan disponeras av gäster till
Sillebotten och gästhamnen. Byalaget har under året tecknat ett nyttjanderättsavtal med
den i
deella föreningen för hållbar kanotturism inom DalslandNordmarkens sjösystem.
Genom avtalet är byalaget också medlem i den ideella föreningen.
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Byalaget har under året deltagit i en gästhamnsträff tillsammans med andra hamnvärdar i
Dalslands kanal där syftet var att diskutera olika möjligheter att höja kvaliteten i de olika
gästhamnarna och koppla detta till EU:s Leaderprojekt. Diskussionerna kommer att fortsätta
under 2016. Då kommer också att diskuteras de olika gästhamnarnas deltagande i kanalens
kommande 150 årsjubileum.

Badplatsen
Byalaget sköter den tidigare kommunala badplatsen i Sillebotten. Badplatsen är välbesökt
varma sommardagar särskilt av barnfamiljer. Det finns önskemål att Byalaget investerar i en
ny badflotte till badstranden. Den tidigare var i ett så dåligt skick att den togs bort under
2014. För att finansiera ett sådant inköp har Byalaget startat en insamling bland besökande
och på Facebook. Ambitionen är att ett inköp ska kunna göras till sommaren 2017, En
särskild ansökan om bidrag till finansieringen kommer att skickas till Årjängs kommun.

Båthamnen
Byalaget har ett arrendeavtal på fastigheten Sillebotten 91 med bryggplatser för större båtar
(14 st) och platser för småbåtar (10 st). Avtal har under året tecknats för samtliga
bryggplatser. När hyrestagaren inte använder sin bryggplats finns möjlighet för byalaget att
använda platsen för korttidsuthyrning till besökande turister.
Styrelsen har genomfört en översyn av avtal och avgifter för båtplatserna under året.
Underlag för beslut om dessa har lämnats in till årsmötet för beslut. När det gäller skydd mot
stölder vid båthamnen som har varit ett stort problem har vissa åtgärder vidtagits för att öka
säkerheten. Vårens islossning orsakade en skada på brygga och en bom. Skadan har
åtgärdats.

Arbetsdagar och sammankomster
Under året har 4 st arbetsdagar genomförts. Dessa har avsett underhåll, röjning och allmän
skötsel av marken runt badplats, byalagsstuga och bryggor. Sommarvatten har dragits fram
och en altan runt stugan har färdigställts vilket har öppnat för nya möjligheter att nyttja
stugan under sommaren.
Flera gemensamma aktiviteter och sammankomster har genomförts under året och då
främst i anslutning till helger.

Informationsaktiviteter
Åtgärder har vidtagits för att förbättra informationen om Byalagets verksamhet. Samtliga
medlemmar som anmält en mailadress kan nu nås med information via mail. Nya
anslagstavlor har anskaffats. Byalaget har också en sida på Facebook som kan användas
för information och diskussion om Byalagets verksamhet. Byalagets hemsida används också
fortsatt som kommunikationskanal men är i behov av en översyn. En av byalagets
medlemmar (Jon Böhn) har övertagit ansvaret som webmaster för hemsidan.
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Styrelse och funktioner
Styrelsen har under räkenskapsåret haft följande sammansättning:
Johan Nätt (ordförande)
Staffan Reuter
Niklas Väisänen
Gert Stake
Ragnar Duserud
Inge Danielsson (kassör)
Laila Danielsson (sekreterare)
Anders Hauge och Morgan Hard har varit suppleanter i styrelsen. .
Agneta Reuter och Vera Nätt har utgjort valberedning.
Revisorer har varit Lars Skagset och Katarina Hard.
Styrelsen har under året haft 10 protokollförda sammanträden. Årsmötet har hållits den 23
juli 2016.

Ekonomi
Årets resultat
Byalagets intäkter har ökat betydligt under året bland annat tack vare ett stort antal nya
betalande medlemmar både vad avser medlemsavgifter och hyra av båtplatser. De ökade
intäkterna har i allt väsentligt kunnat användas för investeringar i byalagsstugan och inköp
av inventarier. Före aktivering av investeringar och inventarier uppgick årets resultat till 24
700 kr. Resultatet påverkades av att en faktura avseende arbeten utförda under 2013 och
2014 inkom sent under året. Beloppet var inte budgeterat och fakturan har bokförts som
skuld i bokslutet. Under senare delen av verksamhetsåret startades insamlingen av medel
för investering i ny badflotte till badstranden. Insamlade medel per 20160630 (2 261 kr)
särredovisas i balansräkningen och ingår inte i redovisat resultat.
Den mervärdesskattepliktiga försäljningen i föreningens Café uppgick per 20160630 till 1
618 kr vilket innebar en nettointäkt för Byalaget om 962 kr.

Externa bidrag
Byalaget erhåller sedan flera år ett årligt bidrag från Westra Wermlands Sparbank om 4 000
kr för att stödja verksamheten. Under räkenskapsåret 2015/16 ökades detta till 7 000 kr.
Från nuvarande stiftelsen i
deella föreningen för hållbar kanotturism inom
DalslandNordmarkens sjösystem
erhålls ett markägarebidrag om 3 000 kr efter avdrag för
en medlemsavgift om 100 kronor. Från Nordmarks Härads Försäkringsnolag erhölls också
sent under året ett bidrag om 1 000 kr under verksamhetsåret. Förhoppningen är att detta
bidrag kan återkomma varje år och eventuellt kunna ökas.

Årsredovisning 2015/16

Sillebottens byalag Orgnr 8740016848
5

Försäkringar
Byalagets föreningslokal (byalagsstugan) är försäkrad i Nordmarks Härads
Försäkringsbolag. Försäkringsbeloppen har setts över under året och har höjts från 223
tusen kronor till 600 000 kronor för brand och från 5 000 kronor till 50 000 kronor för lösöre.
Byalaget har också en ansvars och rättsskyddsförsäkring hos Länsförsäkringar Värmland
för verksamheten vid badstranden. Högsta ersättning per skada uppgår till 10 000 000 kr
och 20 000 000 kr per försäkringsår. Rättsskyddet uppgår till 5 basbelopp per tvist och 25
basbelopp per försäkringsår. För båthamnen saknas möjlighet till försäkring, Ett forslag om
att byalaget framöver ska reservera medel i en reparationsfond i händelse av skada har
lämnats till årsmötet.
Byalaget har inga lån eller andra förpliktelser.

Avgifter
Under 2015/16 har medlemsavgiften varit 200 kr per medlem (hushåll). Avgifter för den egna
båthamnen varierar mellan 150 till 250 kr per år beroende på när avtal har tecknats.
Föreningen är också hamnvärd för Sillebotten gästhamn och uppbär hamnavgifter om 50 kr
per dygn. För nyttjande av den närliggande parkeringsplatsen tas ut en frivillig avgift om 20
kr per dag eller 100 kr per vecka. Samma gäller icke medlemmars nyttjande av båtrampen
med en frivillig avgift om 50 kr för nyttjande.När det gäller avgifter för medlemskap, parkering
och gästhamn föreslås ingen ändring.
Förslag har lämnats till årsmötet om justering av hyra av båtplats. Detta innebär att samma
avgift (200 kr/år) kommer att gälla för samtliga platser i småbåtsdelen av hamnen. När det
gäller bryggplatser föreslås en höjning om 100 kr per år fram till att den årliga avgiften
uppgår till 500 kr per år. För räkenskapsåret 2016/17 föreslås således en avgift om 300 kr
per bryggplats. Höjningen av bryggavgifterna är motiverad av att brygga och bommar
bedöms komma att kräva mer i underhåll de närmaste åren. Det finns också anledning att de
närmaste åren avsätta medel som beredskap för större reparationer i händelse av skador likt
den som inträffade i samband med vårens islossning. Styrelsen föreslår därför också att
medel som erhålls genom kortidsuthyrning av båtplatser fortsättningsvis avsätts i en
reparationsfond.
Medlemsavgifter och avgifter för båtplatser föreslås inbetalas till Byalaget under första
kvartalet 2017.
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Resultaträkning (kr)
2015/16

2014/15

Not

Medlemsavgifter

14 000,00

3 600,00

1

Gåvor och bidrag

11 800,00

11 000,00

2

Båtplatsavgifter

9 150,00

7 411,86

3

Övriga verksamhetsintäkter

9 612,00

0,00

4

962,37

0,00

Summa Intäkter

45 524,37

22 011,86

Verksamhetskostnader

17 784,65

22 135,48

3 040,00

4 014,50

Summa Kostnader

20 824,65

26 149,98

Årets Resultat

24 699,72

4 138,12

Intäkt från Café

Bank/Försäkring
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Balansräkning (Kr)
20160630

20150630

Not

Tillgångar
Byggnad

104 485,20

82 613,20

Inventarier

5 905,00

0,00

Varulager Café

1 207,80

0,00

5

200,00

0,00

6

11 951,93

8 602,58

123 749,93

91 215,78

91 215,78

95 353,90

Bryggfonden

2 261,50

0,00

Årets resultat

24 699,72

4 138,12

118 177,00

91 215,78

5 250,00

0,00

115,43

0,00

5 365,43

0,00

123 542,43

91 215,78

Fordringar
Kassa/Bank
Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Balanserat resultat

Summa eget kapital
Skulder
Leverantörsskuld
Momsskuld
Summa skulder
Summa eget kapital/skulder

7
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Noter

1

varav 4 600 kr inbetalt avser 2015

2

Westra Wermlands Sparbank 7 000 kr,
Ideella föreningen för hållbar

kanotturism inom DalslandNordmarkens sjösystem 3 000 kr, Nordmarks
Härads försäkringsbolag 1 000 kr och medlemsbidrag 800 kr.

3

varav 3 250 kr inbetalt 2015

4

varav 8 000 kr för ersättning i samband med tecknande av båtplats

5

enligt inventering 0630

6

avser sent inbetald medlemsavgift

7

avser skuldförd faktura avseende arbete utfört 2013 till 2015

Årsredovisning 2015/16

Sillebottens byalag Orgnr 8740016848
9

Styrelsens underskrifter
Byalagets styrelse har fattat beslut om denna årsredovisning vid ett möte den 3 juli och har
kallat till årsmöte i byalaget den 23 juli. Styrelsen vill samtidigt tacka alla gamla som nya
medlemmar i byalaget för storartade insatser under året. Detta gäller givevis också våra
sponsorer och leverantörer som stött byalagets verksamhet.

Sillebotten den 3 juli 2016

Johan Nätt (ordförande)

Staffan Reuter

Niklas Väisänen

Gert Stake

Ragnar Duserud

Inge Danielsson (kassör)

Laila Danielsson (sekreterare)
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Revisionsberättelse
Undertecknade utsedda att granska Sillebottens Byalags räkenskaper för perioden
20150701  20160630 får härmed avge följande berättelse:
Verifikationer och kassabok har granskats och allt har varit i god ordning och utan
anmärkning varför styrelsen föreslås full ansvarsfrihet för den tid revisionen har avsett, Vi
tillstyrker även att årsmötet fastställer styrelsens förslag till nya avgifter och årsredovisning
för räkenskapsåret.

Sillebotten den 201607

Lars Skagset

Katarina Hard
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Bilaga 1  Medlemsförteckning (Röstlängd) 20160630
Björkgläntan
Fridhem
Fälltaka 31
Hansehögen 1
Hult Klubberud
Högen
Jämnemon Mellanås
Kottebacken
Krypin
Lerstycket 1
Lerstycket 2
Logebacken
Långfors
Nya magasinet
Nyhem
Ostekasen

Sillebotten 1:79
Sillebotten 102
Sillebotten 110
Sillebotten 112
Sillebotten 113
Sillebotten 114
Sillebotten 115
Sillebotten 130
Sillebotten 140
Sillebotten 172
Sillebotten 173
Sillebotten 174
Sillebotten 175
Sjöskogen
Sjöstugan
Solbacka

Solrosen
Solåsen
Strandvillan
Tallåsen
Tenvik Nordkurra
Torget
Utsikten
Västra torget
Ålgåna Långudden
Älghöjden 1
Älghöjden 2
Älgåna Intakan
Älgåna Sjötorpet
Skogen Slängom
Lövlundsvägen 7 Åmål
Signebyn Udden
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Bilaga 2  Verksamhetsplan och budget för 2016/17
Enligt Byalagets stadgar ska årsstämman förutom årsredovisningen för räkenskapsåret
också behandla styrelsens förslag till verksamhetsplan för nästa år.
Styrelsen föreslår att följande åtgärder prioriteras inför nästa verksamhetsår:
● Investering i ny badflotte till badstranden
● Förbättrad kommunikation internt och externt genom förbättrad hemsida och
utnyttjande av facebook
● Utredning av hur toalettfrågan i anslutning till byalagssstugan kan lösas.
● Utredning av möjligheter att komplettera båthamnen med fler platser.
● Utreda möjligheter att söka projektmedel inom Leaderprogrammet.
Som framgår av denna årsredovisning är Byalagets möjligheter att självt finansiera
ovanstående åtgärder begränsade. Med nuvarande medlemsantal, bibehållna externa
bidrag och justerade avgifter för båtplatser bedöms cirka 20 000 kr kunna användas för
investeringar under nästa räkenskapsår. Det blir därför viktigt för styrelsen att söka ökad
extern finansiering av verksamheten. Här ingår att söka kommunalt bidrag, söka fler externa
sponsorer och att uppmuntra såväl medlemmar som andra intressenter att bidra till den s k
bryggfonden.
Preliminär Budget 2016/17
Medlemsavgifter

9 600

Hyra Båtplatser inkl korttidsuhyrning

9 200

Externa Bidrag

12 000

Cafe/Kiosk

4 000

Övriga Intäkter

4 000

Summa Intäkter

35 800

Material /Underhåll

12 000

Bank/Försäkring

3 500

Investeringar/Inventarier

20 000

Summa Utgifter

36 500

Beräknat Kassamässigt överskott

700

Avsättning Reparationsfond

5 000

Inbetalt Bryggfond

3 000

