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Verksamhetsberättelse 2018
Föreningen Briggen Tre Kronor
Organisation
Ledning fram till årsmötet
Styrelsen har under fram till årsmötet 2018-05-07 haft följande sammansättning:
Ordförande: Rolf Wigström
Ledamöter: Mats Andersson, Per Björkdahl, Amanda Högdén, Josefin Sollander och Magnus
Ström
Suppleanter: Josef Huld, Eric Lindahl och Jan Olsén
Valberedning
Lillian Westerberg (ordförande) och Per Ewing
Revisorer
Christina Gotting har varit revisor och Thomas Ehrner revisorssuppleant.
Ledning från årsmötet
Ordförande: Josefin Sollander
Ledamöter: Mats Andersson, Per Björkdahl, Amanda Högdén, Torbjörn Larm, Magnus Ström och
Rolf Wigström
Suppleanter: Anders Ljungberg, Jan Olsén och Jan Smith
Valberedning
Lillian Westerberg (ordförande), Gustav Ehrmann och Per Ewing
Revisorer
Christina Gotting har varit revisor och Thomas Ehrner revisorssuppleant.

Möten och sammanträden
Årsmöte hölls den 7 maj 2018 i Kolskjulet, Kastellholmen varvid Josefin Sollander valdes som ny
ordförande. Konstituerande möte med den nya styrelsen hölls samma dag. Till vice ordförande
valdes Magnus Ström, kassör Torbjörn Larm, sekreterare Jan Smith. Per Björkdahl valdes till
ansvarig utgivare för Briggenbladet.
Vid årsmötet utsågs Rolf Wigström och Anders Rigodt till föreningens representanter i styrelsen
för Briggen Tre Kronor AB (BTKAB).
Styrelsen har under 2018 haft ca 10 protokollförda sammanträden och varav 1 konstituerande
styrelsemöte.
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Ekonomi
Föreningens ekonomi framgår av resultat och balansräkningarna. Föreningen hade 2018 ca 2 400
medlemmar. Större bidrag har under året tacksamt erhållits från bland annat: Henrik Granholms
stiftelse, Gålöstiftelsen, Stockholms sjöfartsstiftelse och Föreningen Sjömanshem i utländska
hamnar, Abraham Rydbergs stiftelse, Prins Carl Gustafs stiftelse, Byggnadsstiftelsen samt Roos af
Hjelmsästers donationsfond. Även mindre bidrag har inkommit som föreningen tackar för.
Föreningen har under året efter övertagande av hyreskontrakt för Kolskjulet och riggverkstaden
genomfört renovering och färdigställt lokalen.
Verksamhet
Verksamheten i föreningens grupper har i enlighet med stadgarna och i likhet med tidigare år
stöttat fartyget och BTKAB, förutom genom vissa ekonomiska åtaganden, genom
volontärgruppernas verksamheter. Varje grupp har för egen verksamhet disponerat 10 000 kronor
för bla kunskapsinhämtning och mindre inköp.
Rigg- och underhållsgruppen
Riggruppen har sitt ursprung från perioden när fartyget byggdes och som då tillverkade alla block,
tampar och wire. Numera så arbetar gruppen med underhåll, reparationer och nytillverkning både
av riggen och fartyget i allmänhet. Gruppen består av 18 medlemmar och vi hade även glädjen av
att hälsa fyra nya medlemmar välkomna under säsongen. Alla arbetar på volontärbasis.
Under vintersäsongen har gruppen lagt ner c: a 1500 timmar på arbete på fartyget. Cirka hälften
av gruppen har arbetat mer än två ”normala” arbetsveckor.
Exempel på vad som gjorts under vintersäsongen är underhåll, kontroll och reparation av block,
rår och wire/tamp. Målning av inredningen. Reparation av intercom. Reparation, ombyggnad och
dokumentation av värmepannan och rörsystemet. Indikatorn för batteristatus flyttad till kajutan.
Belysningen uppgraderad till LED samt att hyttbelysningen omkopplad till ”tyst drift”. Årlig
kontroll av brandlarmet. Bygga och riva ställningen till vintertäckningen samt övrigt arbete vid
av- och påriggningen och i dockan på Beckholmen.
Tre personer i gruppen har genomgått säkerhetsutbildning ute på Beckholmen vilket möjliggör för
dessa att passera grindarna och medtaga ”gäster” och övrig personal in på varvsområdet.
Medlemmar i Rigg-gruppen har även deltagit i Allt för sjön genom att bygga BTK monter,
tillverka små block som såldes i montern samt att bemanna montern.
Kontaktpersoner ur styrelsen har varit Anders Ljungberg.
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Öppet skeppgruppen
Gruppen består av ca 20 volontärer uppdelade på fyra vaktlag. Ett 10-tal möten har genomförts
varvid aktiviteter planerats. Gruppen har under året svarat för och planerat bemanning av montern
på Båtmässan med stort och mycket värdefullt engagemang. Likväl har man arrangerat aktiviteter
för ÅF inshore- och ÅF offshore-race på hamnplanen. Även vid årets samtliga Briggmåndagar har
gruppen skött logistik och servering. De söndagar fartyget legat vid kaj vid Kolskjulet i början och
slutet av året har gruppen tagit emot besökare ombord. De har guidats runt samt informerats om
föreningen, bolaget och fartygets aktiviteter. Besökarna har också haft möjlighet att köpa kaffe
och souvenirer. Vi arbetar därför för att förstärka gruppen. Arbetet med faktasamlingen har
fortsatt för att göra en mer lättläst variant för att användas som informationsmaterial och
studiematerial till både nuvarande och nya medlemmar.
Kontaktperson ur styrelsen har varit Jan Smith.
Besättningspoolen
Även 2018 hade vi många deltagare i Marina Läroverkets elevseglingar och några av dem blev
även denna sommar intresserade av att fortsätta segla med som volontärer. Eleverna från S:t
Botvid som seglade med oss har haft stor nytta av sina dagar på fartyget och har också kommit
tillbaka och hjälpt till vid bland annat Båtmässan och vill fortsätta för att bli volontärer. Under
2018 utvidgade vi vår rekryteringsbas till volontärer som också var icke svensktalande. Försöket
föll ut väl och berikade verksamheten ombord för besättning och gäster. För Briggen Tre Kronor
AB innebär volontärerna i besättningspoolen en betydande resurs och besparing. Föreningen har
aktivt medverkat och bidragit i arbetet med besättningsplaneringen och med ansökningar om
ekonomiskt stöd från stiftelser även under säsongen 2018.
Kontaktperson ur styrelsen har varit Mats Andersson.
Briggenbladet
Briggenbladet har under året utkommit med fyra nummer. Redaktionen har bestått av volontärer,
de flesta professionellt arbetande inom media som bland annat journalister och formgivare.
Förutom redaktionen har en handfull ”korrespondenter” löpande bidragit med material. Texter och
bilder har producerats ideellt.
Kontaktperson ur styrelsen, tillika ansvarig utgivare, har varit Per Björkdahl.
Klubbmästeri och medlemsnytta
Under året har Briggmåndagar genomförts den första måndagen i månaden (utom sommaren) med
olika teman. Intresset har ökat under året och vi avser fortsätta utveckla dessa.
För att erbjuda medlemmarna möjlighet att segla med briggen till en något lägre kostnad har
föreningen subventionerat medlemmar med 500 kr på ett antal seglingar.
Kontaktperson och ansvarig från styrelsen har varit Amanda Högdén med stöd från Öppet
Skeppgruppen.
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Föreningen Briggen Tre Kronor
Org.nr. 802404–7352

RESULTATRÄKNING
Not

2018-01-01

2017-01-01

2018-12-31

2017-12-31

Föreningens intäkter
Medlemsavgifter

512 515

556 236

Gåvor

100

5 420

Bidrag

1 040 386

1 400 000

Omsättning från verksamhet

33 587

55 991

Övriga rörelseintäkter

38 770

11 875

1 625 359

2 029 521

-252 933

-188 971

-1 046 036

-1 300 000

Lokalkostnader

-343 869

-154 384

Övriga externa kostnader

-151 946

-222 834

-1 794 784

-1 866 189

-169 425

163 333

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

21 700

Räntekostnader och liknande resultatposter

0

-946

Nedskrivning aktier

0

-236 000

Summa finansiella poster

0

-215 246

Resultat efter finansiella poster

-169 425

-51 913

Resultat före skatt

-169 425

-51 913

Årets resultat

-169 425

-51 913

Summa föreningens intäkter
Föreningens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Lämnade bidrag

Summa föreningens kostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster
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Föreningen Briggen Tre Kronor
Org.nr. 802404–7352

BALANSRÄKNING

2018-12-31

2017-12-31

2

2

Summa finansiella anläggningstillgångar

2

2

Summa anläggningstillgångar

2

2

0

0

Övriga fordringar

694 936

488 019

Summa kortfristiga fordringar

694 936

488 019

Kassa och bank

174 468

480 496

Summa kassa och bank

174 468

480 496

Summa omsättningstillgångar

869 407

968 515

SUMMA TILLGÅNGAR

869 407

968 515

Eget kapital vid räkenskapsårets början

562 382

614 295

Årets resultat

-169 425

-51 913

392 957

562 382

Leverantörsskulder

0

0

Övriga skulder

0

5 320

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

476 450

400 815

Summa kortfristiga skulder

476 450

406 135

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

869 407

968 517

Not
TILLGÅNGAR
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

2

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

Kassa och bank

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Eget kapital vid räkenskapsårets slut
Kortfristiga skulder
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Föreningen Briggen Tre Kronor
Org.nr. 802404–7352

Flerårsöversikt
Medlemsavgifter
Årets resultat
Soliditet (%)
Definitioner av nyckeltal, se
noter

2018

2017

2016

2015

2014

512 515

556 236

562 602

560 080

573 309

-169 425

-51 913

293 436

51 934

-4 130 232

45,20

58,07

52,9

41,06

41,21

NOTER
Not 1
Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR
2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Noter till balansräkningen

Not 2 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda
företag
Företag
Organisationsnummer

Säte

Briggen Tre Kronor AB
556518–3588

Stockholm

2018-12-31

2017-12-31

Antal
/Kapitalandel %

Redovisat

Redovisat

värde

värde

6 735
10,40%

2

2

2

2

2018-12-31

2017-12-31

Övriga noter

Not 3 Eventualförpliktelser
Köp av aktier enligt avtal med Stockholms Stads
Brandförsäkringskontor (SSB)
under perioden 2018 - 2023. Avskrivet

Not 4 Definition av nyckeltal
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
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0

846 500

0

846 500
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