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 Verksamhetsberättelse 2017-2018 
 
Styrelsen som valdes vid årsmötet november 2017 har under perioden december 
2017 till och med oktober 2018 haft 7 ledamöter med följande sammansättning: 
 

Ordförande: Sten Erik Bergström (vald t.o.m. årsmötet 2018) 
Sekreterare: vakant 
Kassör: Mathias Hölcke (vald t.o.m. årsmötet 2019) 
Ledarmot: Jonas Rinaldo, tekniska frågor (vald t.o.m. årsmötet 2017) 
Ledarmot: Conny Ljungberg, tekniska frågor (vald t.o.m. årsmötet 2018) 
Ledarmot: Michael Svedberg (vald t.o.m. årsmötet 2019) 
Ledarmot: Göran Svensson, aktiviteter i ”Väst” (vald t.o.m. årsmötet 2019) 
Ledarmot: Christer Ohlsson, aktiviteter i ”Väst” (vald t.o.m. årsmötet 2018) 
 
 

Styrelsen har hållit 4 styrelsemöten under verksamhetsåret, samtliga i form av 
telefonmöten. Ett planerat möte inställt pga sjukdom. 
 
Medlemsutveckling 
Den 30 september 2018 var antalet betalande medlemmar 56 stycken vilket är en 
fortsatt nedgång jämfört med tidigare år (132 stycken år 2015/16 respektive 88 
stycken 2016/17).  
 
 

Kommunikation inom förbundet samt utåt 
Styrelsens information till medlemmarna sker huvudsakligen med e-post.  
Förbundets hemsida på Internet www.contrastforbundet.org är dock ryggraden i 
verksamheten och den viktigaste kanalen för styrelsens och medlemmarnas 
kommunikation om aktiviteter och om Contrastbåtarna. Hemsidans slutna 
medlemssidor innehåller dokumentsamling med bl.a. medlemsregister, fotogalleri 
samt Råd&Tips med sökbara artiklar sorterade i ämnesområden.  Hemsidans 
diskussionsforum har under senare år haft en mycket låg aktivitet och har 
uppenbarligen ersatts av vår ”facebookgrupp”, dessutom har många ansett det 
krångligt att komma in på forumet. Med anledning härav har styrelsen beslutat att 
lägga ner hemsidans diskussionsforum. Vår Facebookgrupp med namnet 
Contrastseglare har däremot ett fortsatt stigande antal medlemmar/besökare som 
ökande omfattning lägger in uppdateringar och tips. 
 
 
Styrelsen har under hösten haft kontakt med Claes Altenuis som fortfarande erbjuder 
sig att tillverka akterförlängning till 36:an och 362:an samt en smidig stegkasset till 
densamma. Claes erbjuder sig även att tillverka ”roderhalvor” till 36:an. Mer 
information om detta kommer inom kort läggas in på hemsidan 
 
  
Medlemsaktiviteter 
 

• Ordinarie årsmöte, hölls den 19 november 2017 på Sjömansskolan på 
Långholmen varvid Erik Eken valdes till revisor för verksamhetsåret 2017-
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2018. I samband med årsmötet berättade Rune Strand och Anne-Brit 
Strupstad om sin seglats runt Nordatlanten med en Contrast 36. 
Tyvärr var antalet deltagare vid årsmötet mycket litet. 
 

• Under året har på Västsidan arrangerats två uppskattade möten, dels på 

Viking Yachting AB och dels på Lundh Sails AB.” På Ostsidan arrangerades 

ett studiebesök  på Hanson Marin & Maskin Service AB som tagit över 

efter Sjöbergs Marin.  
•  

• En förfrågan via mail om seglarträff i Stockholms skärgård rönte ringa intresse 
och anordnades därför inte. 

 
 

• Ett medlemsutskick med förfrågan om önskemål och förväntningar på 
Contrastförbundet gav endast enstaka svar.  

    
 

Medlemsvaror  
 

Nya vimplar säljs via hemsidan, mail eller vid träffar. 
Priset är 125:- vid postdistribution och 100:- vid träffar. 
 
Ekonomi 
Förbundets ekonomi framgår av resultat- och balansräkning för tiden 1/10 2017 – 
30/9 2018. Dokumenten bifogas detta mail men ligger även upplagda på hemsidan 
och kommer finnas tillgängliga vid årsmötet. 
 
 
Stockholm i oktober 2018 
 
Styrelsen för Contrastförbundet 
 
 
Sten Erik Bergström  Mathias Hölcke Jonas Rinaldo 
 
 
              
Michael Svedberg   Conny Ljungberg Christer Ohlsson 
   
 
 
Göran Svensson   
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           Contrastförbundet – Årsredovisning 2017/18 
 

Årsredovisning 2017-10-01 – 2018-09-30 
  
 
Resultaträkning  
 
 
 2017/18 2016/17 

INTÄKTER   
Medlemsavgifter 7 860 13 241 
Försäljning vimplar  125 100 
Övriga intäkter  0 - 

Summa intäkter 7 985 13 341 
   
KOSTNADER   

Möten/Sammankomster -11 793 -6 302 
IT-kostnader -1 925 -1 985 
Föreningsavgifter -2 045 -2 000 
Bankkostnader -1 250 -1 250 

Summa kostnader -17 013 -11 537 
   

RESULTAT -9 028 1 804 

 

 

 

Balansräkning  
 

 2018-09-30 2017-09-30 

TILLGÅNGAR   
Bankkonto 98 171 105 396 

Summa tillgångar 98 171 105 396 

   
   
EGET KAPITAL & SKULDER   
Årets resultat -9 028 1 804 
Balanserat resultat 99 056 97 252 

Summa eget kapital 90 028 99 056 
   
Skulder 8 142 6 339 

Summa skulder 8 142 6 339 
   

Summa eget kapital och skulder 98 171 105 396 

 




