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Styrelsen för Billingsudde Vänner lämnar följande årsredovisning för verksamheten under
räkenskapsåret 2016-01-01 – 2016-12-31.
Verksamhetsberättelse 2016
En tillbakablick på året 2016 ger starka positiva vibrationer. Vi har varit med om mycket på
Billingsudde under året som gått. Alltifrån vintersportlovets härliga våffelbruk och valborgsaftonens
förväntansfulla försommaraningar till sommarens varierande och spännande programkvällar. Av
dessa minns vi gärna Björn Sandborgs oefterhärmliga framträdande med sång, poesi, skrönor och
berättelser. Likaså påminner vi oss med glädje Maria ”Vildhjärta” Westerbergs underfundiga figurer
och berättelser liksom doktor Lagerlöfs alias Meta Flodéns framträdande med berättelser om bl.a.
nobelpris och ”gåsen” , för att inte också nämna Jessica Stuart Becks och Barbro Järlidens bilder och
berättelser om kända fastigheter i Arvika och Karlstad. Detta bara som ett axplock.
Årets Kulturvecka förtjänar ett särskilt omnämnande. Byn Brandsbol och dess historia stod i centrum
och den välbesökta byvandringen hade under året föregåtts av ett omfattande historiskt
dokumentationsarbete vilket presenterades i ord, bild och skrift på ett helt imponerande sätt.
Sommarens programkvällar avslutades med att Arvikas kommunalråd Peter Söderström gav oss sin
optimistiska vision om Arvikas och Värmlands fortsatta utvecklingsmöjligheter. Ca 800 besökare
kunde vi räkna in under programkvällarna. Stämningen har varit glad och positiv, återseendena många
och många besökare har gett uttryck för glädjen över att Billingsudde finns som en mötesplats i
bygden.
Genom vår uthyrningsverksamhet har, utöver våra egna aktiviteter, också mycket annat hänt under
året på Billingsudde. Stavnäs Visklubb, som har Billingsudde som sin hemmascen, har genom sina
välbesökta och uppmärksammade viskvällar starkt bidragit till Billingsuddes ryktbarhet. Andra
föreningar i området, liksom den ökande uthyrningen till privatpersoner, har alla bidragit till att
Billingsudde succesivt mer och mer blivit etablerat som hela Stavnäsbygdens gemensamma
mötesplats.
Det ekonomiska utfallet har också blivit riktigt bra. Resultatet för året är en vinst på 27.000 kr, pengar
som kommer väl till pass för framtida angelägna investeringsbehov i vår fastighet. För att underlätta
arbetet för våra serveringsansvariga har under året investerats i ett efterlängtat beredningskök.
Styrelsens uttalade ambition är att fortsätta att utveckla Billingsudde Vänners olika aktiviteter. Vår
föreningsgård Billingsudde och vår natursköna fastighet har stor utvecklingspotential och dessa
möjligheter hoppas vi succesivt kunna tillvarata. Med uppgift att ta fram en mer genomarbetad plan
för föreningens framtida inriktning har styrelsen tillsatt en särskild arbetsgrupp som under de senaste
månaderna arbetat med dessa frågor. En första preliminär plan har nu presenterats för styrelsen med
tankar och idéer som styrelsen helt ställer sig bakom och arbetsgruppen har uppmanats att fortsätta
arbetet med konkretisera förutsättningarna ekonomiskt och praktiskt för att idéerna skall kunna
förverkligas. Mer om detta kommer att nämnas vid årsmötet i mars och i kommande medlemsbrev.
Slutligen vill vi från styrelsens sida tacka alla, publik, medverkande och alla som ställer upp frivilligt
och arbetar för att vår verksamhet skall fungera och utvecklas. Vi vill samtidigt tacka våra
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samarbetspartners och sponsorer för stöttning och hjälp under året. Nu arbetar vi vidare för att 2017
skall bli ett nytt minnesrikt år på allas vårt Billingsudde.
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RESULTATRÄKNING
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Insamling
Auktion (Not 1)
Intäkter servering
Intäkter kondoleans
Intäkter gåva
Intäkter uthyrning
Intäkter övriga
Sponsormedel
Medlemsavgifter
Erhållna kommunala bidrag

Period
22 704,00
0
27 217,00
6 350,00
2 780,00
28 080,00
3 900,00
16 000,00
23 700,00
3 000,00

Föreg. per.
23 996,00
14 627,00
29 618,00
2 810,00
7 095,00
20 600,00
8 765,00
20 000,00
26 700,00
0,00

Summa Rörelseintäkter

133 731,00

154 211,00

Rörelsens kostnader
Inköp servering
Kostnader arrangemang
Sotning
Vatten och avlopp
Reparation och underhåll av fastighet (Not 3)
El för drift
Förbrukningsinventarier
Annonsering
Kontorsmateriel
Datakommunikation
Porto
Företagsförsäkringar
Bankkostnader

-4 557,66
-3 264,00
0,00
-7 165,00
-16 590,00
-22 006,00
-6 966,80
-13 988,00
-1 506,25
-587,50
-894,00
-8 530,00
486,00

-5 471,32
-5 952,15
0,00
-3 714,00
-28 509,00
-20 931,00
-10 475,70
-13 879,00
-213,00
-387,50
-1 715,00
-8 398,00
0,00

Summa Rörelsens kostnader

-86 541,21

-99 645,67

63,89

0,00

Rörelseresultat
Räntekostnader för långfristiga skulder

47 189,79
20 206,00

54 565,33
-25 569,00

Årets resultat

27 047,68

-28 996,33

Ränteintäkter från bank
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BALANSRÄKNING
Ing balans

Period

Utg balans

700 000,00

0,00

700 000,00

Summa Anläggningstillgångar
Kassa
Företagskonto
Särskilda bankkonton
Summa Kassa och bank

700 000,00
110,00
141 579,67
0,00
141 689,67

0,00
0,00
-56 647,32
50 000,00
-6 647,32

700 000,00
110,00
84 932,35
50 000,00
135 042,35

Summa Omsättningstillgångar

141 689,67

-6 647,32

135 042,35

Summa Tillgångar

841 689,67

-6 647,32

835 042,35

-126 744,67
-693 750,00
-21 195,00

-27 047,68
12,500,00
21 195,00

-153 792,35
-681 250,00
0

-841 689,67

6 647,32

-835 042,35

Tillgångar
Byggnader på egen mark

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa Eget kapital, avsättningar och skulder
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NOTER
1. Någon auktion hölls inte under 2016.
2. Avser verksamhetsbidrag från Arvika Kommun (för 2015 ingår samma summa i Övriga
intäkter).
3. Huvuddelen, ca 16 000 kr, hänför sig till ombyggnad av kontor.

Billingsudde 2017-03-25

___________________
Ingvar Kvernes (ordf)

_____________________
Kent Ekberg

___________________
Jan-Erik Billinger

_____________________
Ulla Dersjö

____________________
Louise Lindqvist

____________________
Johan Fjellström

