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Förvaltningsberättelse  

Verksamhet  

Sillebottens byalag är en ideell förening som bildades 2001. Föreningen har till syfte att

  tillvarata ortens och medlemmarnas intressen och verka för ökad gemenskap mellan 

fastboende och fritidsboende. Verksamheten avser främst byalagsstugan inklusive Café, 

badstranden, gästhamnen och en båthamn.   

  

Antalet medlemmar i Byalaget uppgick vid årets slut till totalt 41 (47). Medlemskapet i 

Byalaget är knutet till fastighet varför antalet fysiska personer i föreningen är betydligt fler.   

Föreningslokalen  

På samfälld mark i direkt anslutning till Östra Silen äger Byalaget en föreningslokal om 58 

m² (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. Stugan används för Byalagets gemensamma aktiviteter men kan också 

disponeras kostnadsfritt av Byalagets medlemmar.  I anslutning till föreningslokalen finns en 

grillplats och en boulebana. Banan har godkända tävlingsmått om 4 gånger 15 meter. 

Boulespel finns för intresserade att låna i Caféet.  

Under året har inletts arbetet med att iordningsställa en toalett (torrdass) i anslutning till 

föreningslokalen. Arbetet beräknas vara klart under sommaren 2018. 

Café  

I föreningslokalen finns ett café med viss begränsad försäljning av läsk, kaffe, glass med 

mera främst till besökande badgäster. För sommaren 2018 har ett avtal tecknats med en av 

Bylagets medlemmar (Erik Hard) att sköta verksamheten..  

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 ett nyttjanderättsavtal med den ideella 

föreningen för hållbar kanotturism inom DalslandNordmarkens sjösystem. Genom avtalet är 

byalaget också medlem i den ideella föreningen.   

  

Badplatsen  

Byalaget sköter den tidigare kommunala badplatsen i Sillebotten. Badplatsen är välbesökt 

varma sommardagar särskilt av barnfamiljer. En beachvolleyplan finns på stranden. Boll 

finns att låna i Caféet.  

Båthamnen  

Byalaget har ett arrendeavtal på fastigheten Sillebotten 91 med bryggplatser för större båtar  
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(14 st) och platser för småbåtar (11 st). Avtal med medlemmar i Byalaget har tecknats för 

samtliga bryggplatser. När hyrestagaren inte använder sin bryggplats finns möjlighet för 

byalaget att använda platsen för korttidsuthyrning till besökande turister.  

  

Projektet Sillebottens natur och kulturstig 

Byalaget projekterar i samarbete med Årjängs kommun, Silleruds hembygdsförening och 

Norane Byalag iordningsställande av natur- och kulturstigar i Sillebotten. Den ena stigen 

som går från Sillebotten till Fjellane och sedan via Korpeberg/Ängtjärn tillbaka till Sillebotten 

beräknas vara klar under sommaren 2018. Denna stig kommer också att utgöra en viktig del 

av en pilgrimsled genom Sillerud. För det senare projektet svarar Silleruds 

hembygdsförening. Årjängs kommun och byalagets sponsorer har gett extra bidrag till 

projektet (se nedan). I planeringen för stigarna ligger också att söka ett LONA-bidrag1 för 

arbetet hos naturvårdsverket.  

 

Arbetsdagar och sammankomster  

Under året har 2 st arbetsdagar genomförts. Dessa har avsett underhåll, röjning och allmän 

skötsel av marken runt badplats, byalagsstuga och bryggor. 

  

Informationsaktiviteter   

Samtliga medlemmar som anmält en mailadress nås med information via mail. I övrigt 

används anslagstavlor för information till medlemmar. Byalaget har också en sida på 

Facebook som kan användas för information och diskussion om Byalagets verksamhet. 

Byalaget har också en hemsida (Sillebotten.se).  

 

Styrelse och funktioner  

Styrelsen har under räkenskapsåret haft följande sammansättning:  

Ingela Karlsson (ordförande)  

Gert Stake  

Eilert Olsen 

Ann-Marie Järnberg 

Mikael Adamsson 

Anders Hauge  

Inge Danielsson (kassör)  

Laila Danielsson (sekreterare)   

  

Marit Hellen och Morgan Hard har varit suppleanter i styrelsen.  

  

Agneta Reuter och Vera Nätt har utgjort valberedning.   

  

Revisorer har varit Lars Skagset och Katarina Hard.  

                                                
1
 Bidrag för Lokala naturvårdssatsningar 
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Styrelsen har under året haft fem sammanträden. Årsmötet har hållits den 28 juli 2018.  

Ekonomi  

Årets Resultat 

Årets resultat uppgick till 27 154,96 kr efter aktivering av investeringen i ny torrtoalett.  

Inkomster av medlemsavgifter, båtplatsavgifter och verksamhetskostnader (drift) följde 

budget. Försäljningen i föreningens Café gav under året en nettointäkt för Byalaget om 7 

939,30 kr.  

 

Externa bidrag 

Externa bidrag till Byalaget uppgick under året till 21 000 kr.  

Byalaget erhåller sedan flera år ett årligt bidrag om 4 000 kr från Westra Wermlands 

Sparbank. Under de senaste åren har detta tillfälligt ökats till 8 000 kr. Den extra delen av 

bidraget var för verksamhetsåret 2017/18 kopplad till arbetet med natur- och kulturstigar och 

torrtoaletten.   

Från nuvarande stiftelsen ideella 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 Försäkringsbolag erhölls också under året ett bidrag om 5 000 kr 

en ökning med 2 000 kr jämfört med föregående år kopplad till det pågående arbetet med 

natur- och kulturstigar.  

Från Årjängs kommun har erhållits ett bidrag om 5 000 kr för material till spångbroar m. m. 

för natur- och kulturstigar.  

 

Försäkringar  

Byalagets föreningslokal (byalagsstugan) är försäkrad i Nordmarks Härads  

Försäkringsbolag. Försäkringsbeloppen uppgår till 600 000 kronor för brand och 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. En reperationsfond finansierad genom externa intäkter vid uthyrning av 

bryggplatser startades under året. Vid verksamhetsårets utgång uppgick medlen till 6 560 kr. 

Dessa medel ingår inte i budgeten för övrig verksamhet i byalaget.   

  

Byalaget har inga lån eller andra förpliktelser.  
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Avgifter  

Under 2017/18 har medlemsavgiften varit 200 kr per medlem (hushåll). Avgifter för den egna 

båthamnen har varit 400 kr för bryggplats och 200 kr för småbåtsplats. 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.  

  

Vid föregående årsmöte togs ett beslut om successiv höjning av avgiften för bryggplatser 

om 100 kr per år upp till att avgiften slutligen ska uppgå till 500 kr. Höjningen av 

bryggavgifterna är motiverad av att brygga och bommar bedöms komma att kräva mer i 

underhåll de närmaste åren. (Se vidare under verksamhetsplan). 
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Resultaträkning (kr)   

  2017/18 2016/17 

Medlemsavgifter  
8 403,87 

 

9 593,91 

Gåvor och bidrag  
21 000,00 

 

44 000,00 

Båtplatsavgifter  
7 200,00 

 

6 400,00 

Övriga 

verksamhetsintäkter  

1 080,00 

 

1 777,00 

Intäkt från Café   

6 378,75 

 

 

6 005,99 

Upplösning bryggfond 0 14 468,50 

Upplösning Toa-fond 
1 300,00 

 

 

Summa Intäkter  
45 362,62 

 

82 245,40 

Verksamhetskostnader  

16 268,71 

 

 

18 274,55 

Bank/Försäkring  
3 499,50 

 

3 445,00 

Summa Kostnader  
19 768,21 

 

21 719,55 

Årets Resultat  
25 594,41 

 

60 525,85 
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Balansräkning (Kr)  

  

  2018-06-30 2017-06-30 

Tillgångar    

Byggnad  
133 929,20 

 

112 070,20 

Inventarier  
64 625,00 

 

64 625,00 

Varulager Café  0 306,00 

Fordringar  0 1 802,00 

Kassa/Bank  
14 665,11 

 

12 794,05 

Summa tillgångar  
213 219,31 

 

191 597,25 

Eget kapital och skulder   
 

Balanserat resultat  
176 441,35 

 

115 915,50 

Reperationsfond 
6 560,00 

 

4 560,00 

Årets resultat  
25 594,41 

 

60 525,85 

Summa eget kapital  
208 595,76 

 

181 001,35 

Skulder    

3 063,00 3 063,00 0 

Momsskuld  
1 560,55 

 

685,90 

Avsättningar 0 9 910,00  

Summa skulder  
4 623,55 

 

10 595,90 

Summa eget 

kapital/skulder  

213 219,31 

 

191 597,25 
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Styrelsens underskrifter  

  

Byalagets styrelse har fattat beslut om denna årsredovisning vid ett möte den 7 juli och har 

kallat till årsmöte i byalaget den 28 juli 2018. Styrelsen vill samtidigt tacka alla gamla som 

nya medlemmar i byalaget för storartade insatser under året. Detta gäller givetvis också 

våra sponsorer och leverantörer som stött byalagets verksamhet.   

  

  

Sillebotten den 7 juli  2018  

   

  

Ingela Karlsson (ordförande)       Eilert Olsen  Anders Hauge

   

  

  

  

Gert Stake Mikael Adamsson   Inge Danielsson (kassör) 

   

  

  

  

Ann-Marie Järnberg     Laila Danielsson  

  

  

    
Revisionsberättelse  

Undertecknade utsedda att granska Sillebottens Byalags räkenskaper för perioden 

20170701  20180630 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 20180  

  

  

Lars Skagset   Katarina Hard  
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Bilaga 1  Medlemsförteckning (Röstlängd) 20180630  

  

  

Björkgläntan Ostekasen Sjöstugan 

Fridhem Sillebotten 1:79 Solbacka 

Fälltaka 31 Sillebotten 102 Solrosen 

Hansehögen 1 Sillebotten 110 Solåsen 

Hult Klubberud Sillebotten 112  Strandvillan 

Högen Sillebotten 113 Tallåsen 

Jägerud Sillebotten 114 Tenvik Nordkurra 

Kottebacken Sillebotten 115 Torget 

Krypin Sillebotten 130 Västra torget 

Lerstycket 1 Sillebotten 172 Ålgåna Långudden 

Lerstycket 2 Sillebotten 173 Älghöjden 1 

Logebacken Sillebotten 174 Älghöjden 2  

Nya magasinet Sillebotten 175 Älgåna Intakan 

Nyhem Sjöskogen  
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Bilaga 2  Verksamhetsplan och budget för 2018/19   

  

Enligt Byalagets stadgar ska årsstämman förutom årsredovisningen för räkenskapsåret 

också behandla styrelsens förslag till verksamhetsplan för nästa år.   

 

Styrelsen föreslår att; 

 arbetet med en toalett i anslutning till Byalagstugan slutförs. 

 arbetet men anläggning av natur- och kulturstigar fortsätter tillsammans med 

Sillebottens hembygdsförening och Norane Byalag. Ansökan lämnas vid behov om 

ett särskilt bidrag (LONA) för arbetet. 

 Arbetet inleds med en flytt av nuvarande bryggplatser vid Rävudden till en ny 

placering i anslutning till gästhamnen. 

  

 

Preliminär Budget 2017/18  

Medlemsavgifter  8 000  

Hyra Båtplatser   

Externa Bidrag  12 000   

Cafe/Kiosk  0   

Övriga Intäkter  2 000  

Summa Intäkter  22 000 

Verksamhet/Drift  14 000   

Bank/Försäkring  3 500  

Investeringar/Inventarier   

Summa Utgifter  17 500  

  


