Västerås Förenade Båtklubbar AB, räkenskapsår 2014-07-01 – 2015-06-30
VFB Västerås Förenade Båtklubbar AB (VFB AB) är ett aktiebolag som bildades våren 2008
med ändamålet att erbjuda sliptagning och vinteruppställningsplatser för fritidsbåtar i
Västerås.
VFB AB ägs till lika delar av de sex Västeråsbaserade båtklubbarna Segelsällskapet Aros,
Västerås Segelsällskap, Västerås Motorbåtsklubb, Båtklubben Wega, Båtsportklubben
Sextanten samt Båtsällskapet Lögarängen, med 1/6 av aktiekapitalet var.
För räkenskapsår och fram till ordinarie årsstämman i november 2015 består styrelsen av
följande ordinarie ledamöter:







Mats Lönn – SSA
Jan Hvass – WSS (ordf)
Stefan Lindgren - VMBK
Niklas Hammarlund – BK Wega
Kjell Nordin – BSK Sextanten
Klas-Göran Gustafson – BSL (sekr)

Suppleant till BSL: s ordinarie ledamot har varit Göran Manske - BSL.
Under verksamhetsåret har 8 protokollförda styrelsemöten genomförts.
Slipförman
Vid styrelsemöte 2014-12-18 beslutades om följande omstrukturering av bolaget:
1. Tjänsten verkställande direktör tas bort.
2. Ny tjänst som slipförman inrättas.
3. Jöran Söderberg erbjuds tjänsten som slipförman med samma löneförmån
som i dag.
Tjänsten som slipförman skall vara tills vidare och med en ömsesidig
uppsägningsrätt på 3 månader och nytt anställningsavtal upprättas.
4. Ny arbetsbeskrivning upprättas med slipförmannens arbetsuppgifter.
5. ”Arbetsinstruktion för styrelse och vd samt attest- och delegationsordning”
revideras utifrån nya förutsättningar. De befogenheter för inköp och avtal
mm som tidigare legat på vd överförs till styrelsen.
6. Bolagsregistret meddelas om gjorda förändringar i bolagsledningen och de
firmateckningsrätter som föreligger.
7. Ansökan om nystartsbidrag för slipförmannen lämnas in.
Jöran Söderberg har därefter arbetat som slipförman och hanterat den operativa verksamheten.
Förutom att planera, leda och genomföra arbetet med upptagning och sjösättning av båtar
under säsongerna så utför slipförman det stora flertalet av övriga arbetsuppgifter i bolaget
såsom underhåll av maskiner och ytor, snöröjning, viss ekonomi, information, uppföljning
och personalfrågor. Utöver slipförman så har bolaget timanställd personal som jobbar under
veckorna med upptagning och sjösättning av båtar. Den timanställda personalen är i huvudsak
från fyra av klubbarna, totalt tio personer med lite olika arbetsinsats.
Om verksamheten
VFB AB har under verksamhetsåret arrenderat tre markområden av Västerås Stad där
vinterförvaring av fritidsbåtar har erbjudits till kunderna. VFB AB genomför också

upptagning och sjösättning av båtarna i anslutning till vinterförvaringen. Dessa lyft utförs
både med egen och inhyrd utrustning och personal.
Under säsongen 2014-2015 har totalt drygt 1000 platser för vinteruppställning av båtar hyrts
ut. Därtill har ungefär 1060 båtlyft utförts i samband med upptagning respektive sjösättning.
På Lövudden sköts båtlyften i huvudsak med egen utrustning och personal. På Lögarängen
anlitas entreprenör för båtlyften, Svensk Marinteknik AB.
Fördelningen av kunder och tjänster blev enligt tabellen nedan:
VFB AB Båtupptagning 2014:
Lövudden mobilkran
Lövudden båtupptagningsvagn båtar på stöttor
Lövudden pelarkran båtar på vagn
Lövudden båtar till eget båthus
Lövudden totalt
Lögarängen
Tegeludden självupptagare
Totalt
Lögarängen uthyrda platser till SMT
Summa uthyrda platser 919-175+106

14
428
302
175
919
149
53
1121
106
1052

Därutöver har, på Lövudden, ytor hyrts ut till 58 båthus och 1 tält.
Beläggningsgraden har varit hög och för kommande verksamhetsår beräknas ca 30 båtar till få
plats på Lövudden. När nya hamnen på Lövudden är klar och stadens fyllnadsmassor är bort
bereds plats för ytterligare ca 50 båtar. Även på Lögarängen har beläggningsgraden varit hög.
Ett fåtal båtar till kan få plats.
Ekonomi
Bokslutet för verksamhetsåret 2014-2015 är klar och av årsredovisningen framgår att
rörelseresultatet blev 255 851 kr. Finansiella poster blev -23 316 kr och bokslutsdispositioner
(överavskrivningar) blev -195 026 kr samt skatt på -10 791 kr. vilket ger årets resultat på
26 718 kr. Resultatet förstärker balansräkning och ingen vinstutdelning kommer att ske.
Rörelseresultatet stämmer väl överens med tidigare prognoserat rörelseresultat på 245 145 kr.
Budget 2015-2016
Intäkter
Kostnader
Budgeterad vinst

2 804 000 kr
2 685 000 kr
119 000 kr

Budgeten utgår från oförändrade priser och samma volym på Lövudden och en ökad volym på
Lögarängen med ca 100 båtar som utgörs av SMT: s kundbåtar.
Arvode till ledamöterna i styrelsen kommer att uppgå till 3 200 kr och det dubbla för
ordförande samt en och halv till för sekreteraren.
Klas-Göran Gustafson
Styrelseledamot och BSL representant i VFBAB

