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Styrelsen för Billingsudde Vänner lämnar följande redovisning för verksamheten under
räkenskapsåret 2017-01-01 – 2017-12-31.
Verksamhetsberättelse 2017
Föreningen Billingsudde Vänner kan se tillbaka på 2017 som ett år av utveckling och förnyelse.
Sommarens programverksamhet inleddes med en kväll som fyllde Billingsudde till bristningsgränsen.
Lasse Anrell och Per Erik Perra Johnsson satte tillsammans med Anders Andersson publikrekord och
kvällens tema ”Raka Puckar” träffade mitt i prick. Stämningen var hög, skratten många, knappt ett
öga var torrt när Perra och Lasse så småningom avslutade kvällen med duettsång! Därmed var ribban
satt för sommaren. Tisdagarnas programkvällar fyllde Billingsudde med stor publik som kunde glädja
sig åt fantastiskt intressanta och varierande programminnehåll vilka kom att täcka allt från Lena
Sewalls kulinariska äventyr i Värmland till Anna Skoglunds konstnärsberättelser med utgångspunkt
från Rackstadkolonin, över Lollo Berndalens och sonen Christians musikaliskt härliga äventyr och
Maud Forsbergs spännande reseskildringar i Södra Afrika, till vår svenska kaffekultur i Löfbergslilaperspektiv och Peter Söderströms positivt realistiska syn på utvecklingsmöjligheter och
framtidsperspektiv för Arvikaregionen. Vilken bredd!
Lilla kulturveckan, som nu kommit att utvecklas till en tradition inom ramen för sommarprogrammet,
hade även i år inriktning på hantverk och natur och samlade entusiastiska utövare av akvarellmålning
och stickning något som inspirerade till uppföljning under kommande år.
Sommarprogrammet avslutades med byvandring i Avelsbol, byn som i år stod i centrum för
vänföreningens iver att dokumentera den historiska utvecklingen i närliggande byar och där ett
fantastiskt intressant kulturhistoriskt material tagits fram under vårens studiecirkelverksamhet.
Nytt för året var att vi för första gången i föreningens historia som ett försök öppnade Sommarcafé
under 4 veckor i juli. Arvika Kommun ställde generöst en av sina ”sommarungdomar” till vårt
förfogande, vilket möjliggjorde projektets genomförande och som kom att innebära att Billingsudde
blev mer tillgängligt än någonsin tidigare. Erfarenheterna blev så goda att styrelsen beslutat att
fortsätta driva sommarcafé även under innevarande sommar 2018.
Det som inte minst kom att karaktärisera året på Billingsudde var byggnationen av den stora altanen
utefter byggnadens södra och västra sida. Detta bygge har kommit att medföra ett veritabelt lyft för
fastigheten såväl utseendemässigt som funktionellt och ger helt nya förutsättningar för vår serveringsoch uthyrningsverksamhet liksom den bidrar till ökad attraktivitet som bygdens samlingsplats.
Byggnationen kunde genomföras genom ett mycket generöst ekonomiskt stöd från Arvika Kommuns
fond för landsbygdsutveckling, för vilket föreningen vill uttrycka sitt stora tack.
Genom vår uthyrningsverksamhet har, i tillägg till våra egna aktiviteter, också mycket annat hänt på
Billingsudde under året. Vi är särskilt glada för samarbetet med Stavnäs Visklubb och dess fina
verksamhet som år efter år använder Billingsudde som sin hemmascen. En annan kär gäst har under
varit Stavnäs Fiberförening som förlagt sina välbesökta informationsmöten till Billingsudde. Inte
minst gläder vi oss också åt att vi under året fått stå som hyresvärdar för inte mindre än 3 stora och
uppskattade Bröllopsfester.
När det gäller föreningens ekonomi uppvisar föreningen för 2017 års verksamhet en förlust på runt
15.000 kr. I perspektiv av årets omfattande verksamhet får detta anses vara ett mycket positivt utfall,
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taget i beaktande den stora altanbyggnationen, investeringar i form av akustikplattor i byggnadens
cafédel och en omfattande förnyelse av inventarierna i form av ny fondväggsdekoration, inköp av
hjärtstartare och ett förnyat möblemang såväl inomhus som utomhus. Föreningen vill i detta
sammanhang uttrycka ett stort tack för ekonomiskt stöd från Arvika Kommun, Westra Wermlands
Sparbank och övriga sponsorer. Vad gäller föreningens ekonomi i övrigt hänvisar vi till nedanstående
Resultat – och Balansräkning.
Sammanfattningsvis är det med stor glädje styrelsen ser tillbaka på det gångna verksamhetsåret.
Erfarenheterna från det utökade verksamhetsinnehållet och det genomförda förnyelsearbetet på vår
fastighet ger ytterligare förutsättningar och inspiration till framtida utveckling av Billingsudde och
dess verksamhet. I linje härmed har styrelsen i början av innevarande år tagit beslut om fortsatta
investeringar och närmast i tur står byggandet av en hästskokastnings- och boulebana som skall stå
färdig under våren.
När året nu på detta sätt summeras vill styrelsen framföra ett stort och varmt tack till alla som på olika
sätt engagerat sig för Billingsudde Vänners verksamhet. Detta tack riktar sig till föreningens
medlemmar och vänner, till publiken som inspirerat och visat sitt stöd, till alla som bakat och
medverkat i servering, till alla som hjälpt till att bygga, till alla som hjälpt till med snöröjning, klippt
gräs, fixat blommor, städat och sett till att det har känts välkomnande och positivt att besöka
Billingsudde. Inte minst riktar sig också vårt tack till alla programmakare och medverkande som även
i år sett till att sätta Billingsuddes flagga på den kulturella kartan i Arvika-regionen.
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RESULTATRÄKNING
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Insamling

Period
16 394,00

Föreg. per.
22 704,00

Auktion

14 108,50

0

Intäkter servering

29 077,00

27 217,00

Intäkter - Sommarcafé

15 244,44

0

Intäkter uppvaktning

4 070,00

0

Intäkter kondoleans

5 050,00

6 350,00

Intäkter gåva

8 640,00

2 780,00

Intäkter uthyrning

17 000,00

28 080,00

Sponsormedel

12 000

16 000,00

Medlemsavgifter

24 000

23 700,00

Insamling altan

1 200

0

Erhållna kommunala bidrag (Not 1)

73 000

3 000,00

Intäkter övriga

4 168

3 900,00

Öresavrundning

-0,21

0

223 951,73

133 731,00

-6 729,50

-4 557,66

Summa Rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Inköp servering
Inköp Sommarcafé

-9 269,23

0

Kostnader arrangemang

-3 068,92

-3 264

-108 692,01

0

-4 784

-7 165

-19 101,60

-16 590

Fastighetskostnader (altan)
Vatten och avlopp
Reparation och underhåll av fastighet (Not 2)
El för drift

-22 477

-22 006

-13 443,53

-6 966,80

-19 640

-13 988

0

-1 506,25

-987,50

-587,50

2 384

-894

Företagsförsäkringar

-8 852

-8 530

Bankkostnader

-697,50

486

Föreningsavgifter

-200

0

Summa rörelsens kostnader

221 007,79

-86 541,21

Rörelseresultat (not4)

2 943,94

47 189,79

Ränteintäkter från bank
Räntekostnader för långfristiga skulder

140,56
-18 919

63,89
-20 206,00

-15 853,50

27 047,68

Förbrukningsinventarier (Not 3)
Annonsering
Kontorsmateriel
Datakommunikation
Porto

Årets resultat (not 4)
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BALANSRÄKNING
Tillgångar

Ing. balans

Period

Utg. balans

700 000

0

700 000

700 000

0

700 000

0

3 125

3 125

110,00

-110

0

84 932,35

34 023,50

Anläggningstillgångar
Byggnader på egen mark
Summa Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Kassa
Företagskonto
Särskilda bankkonton

118 982,85

50 000

-50 000

0

Summa Kassa och bank

135 042,35

- 16 086,50

118 982,85

Summa Omsättningstillgångar

135 042,35

-12 961,50

122 107,85

Summa Tillgångar

835 042,35

-12 961,50

822 107,85

-153 792,35

15 853,50

137 957,85

-681 250,00

9 375

668 750

0

15 400

15 400

-835 042,35

12 961,50

822 107,85

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder (förinbetalda medlemsavg.)
Summa Eget kapital och skulder

NOTER
1.
2.
3.
4.

Avser verksamhetsbidrag från Arvika Kommun om 3 000 kronor, och bidrag från Arvika kommun till altanbygge
om 70 000 kronor.
Avser (i huvudsak), akustikplattor till lilla salen och fondvägg i stora salen.
Avser (i huvudsak) nya stolar till lilla salen och hjärtstartare (en kostnad som delats mellan Stavnäs Visklubb,
Hembygdsföreningen och Billingsudde Vänner).
Förenklat kan sägas att altanbygget påverkat rörelseresultat och resultat med ca 30 000. Utan altanbygget skulle
således rörelseresultatet uppgå till ca 33 000 kronor och årets resultat till 15 000 kronor.
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Billingsudde 2018-03-24

___________________
Ingvar Kvernes (ordf)

_____________________
Kent Ekberg

___________________
Jan-Erik Billinger

_____________________
Ulla Dersjö

____________________
Louise Lindqvist

____________________
Johan Fjellström

