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Styrelsen för Klubb Maritim - Göteborg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse
Verksamheten
Allmänt om verksamheten

Verksamhetsåret 2020 har varit ett nytt aktivt år i Klubb Maritim-Göteborgs (KMG) historia.
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit fyra protokollförda möten inklusive ett konstituerande.
Lokal och möten
Kajutan har av tradition hållit öppet tisdagskvällar med undantag för sommar- och juluppehållen.
Traditionsenligt har föredrag hållits eller bilder/film visats vid två tillfällen i månaden. I regel har
lokalen besökts av 1020 personer vid varje tillfälle. Övriga tisdagskvällar hålls den sedvanliga
”Sjöfartsklubben” med prat och fika. Besöken har visat en vikande tendens och vid årsmötet den
18 februari beslöts att från och med hösten 2020 hålla tisdagsöppet endast jämna veckor.
I och med den tilltagande pandemin stängdes verksamheten i Kajutan i slutet av mars för att i
begränsad skala återupptas i september. Redan efter en månad stängdes lokalen igen som en
effekt av de nya restriktionerna efter den andra vågen av pandemin.
KMG har sedan flera år ett samarbete med Facebook-klubben Svensk Varvsindustri, som drivs
av klubbmedlemmen Henrik Forsman. Samarbetet har resulterat i återkommande möten med
starkt varvstema. Mötena har varit välbesökta.
Under vinterhalvåret har Kajutan traditionsenligt öppnats av Torsten Hagnéus även på torsdagar
kl. 12 till 15 för medlemmars egen forskning.
Det hålls vidare ”Öppet arkiv” i Kajutan varje torsdag kl. 18 till 21, då vi arbetar med vårt
bibliotek, våra bildsamlingar och våra fartygsmodeller. Verksamheten har sakta men säkert ökat i
intresse.
Även dessa båda torsdagsaktiviteter, som beslutats koncentreras till udda veckor, hålls tills
vidare stängda
Kajutan efterfrågas i viss omfattning av andra föreningar och har på detta sätt kunnat erbjudas till
seriösa aktörer, vilket har gett mindre intäkter.
Klubbvärd: Ragnar Magnander, assisterad av Örjan Hellerz
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Bibliotek
Biblioteket växer med gåvor och inköp av högklassig sjöfartslitteratur. Dubbletter och gallrad
litteratur har under året försålts.
Biblioteksansvarig: Örjan Hellertz, assisterad av Lennart Jansson
Teknik och arkiv
KMG sköter från och med januari 2012 Sjöfartstidningens bildarkiv. Den stora Lektrievern som
bilderna förvaras i är numera i klubben ägo. Digitalisering av bildarkivet pågår i begränsad
omfattning på torsdagskvällar.
Sedan hösten 2015 förvaltar KMG större delen av Stenasfärens bildarkiv avseende främst
passagerarfärjor och RoRo-fartyg. Ett omfattande sorterings- och gallringsarbete av Stenaarkivet
pågår under Morgan Rittedals ledning på torsdagskvällarna och beräknas pågå under överskådlig
tid. Strax före jul 2020 utkom boken ”Stenability the story of Stena RoRo” som behandlar
historien om ett rederi i Stena-sfären och där en stor del av bildmaterialet hämtats från
Stenaarkivet. Boken är skriven av Anders Bergenek och Rickard Sahlsten med Morgan Rittedal
som medarbetare.
Fiskearkivet tillkom under 2015 genom att KMG övertog tidningen Yrkesfiskaren och dess
föregångare Svenska västkustfiskarens bildarkiv. Förutom bilder innehåller arkivet även en
komplett inbunden samling av Tidningen Svenska västkustfiskaren från 1931-1976 samt
tidningen Yrkesfiskaren från 1977-2012. Arkivet sköts av Andreas Ingvarsson.
KMG har bistått Klubb Maritim Stockholm med foto och faktamaterial till den alltmer
efterfrågade bildkalendern ”Maritima Almanackan 2021”.
Lennart Ramsvik och Anders Bengtsson har under året fortsatt arbetet med att digitalisera
negativsamlingen från Lars-Åke Persson, som klubben erhållit i gåva av Tore Olsson. Genom
Lennart Ramsviks försorg publiceras nu en allt större del av klubbens bildmaterial via digitala
påsiktsbilder i låg upplösning på klubbens hemsida.
Under Bertil Söderbergs ledning har i många år fotoofferter med bilder ur föreningens och olika
medlemmars arkiv erbjudits intresserade via annonsering i tidningen Länspumpen och
föreningens hemsida. Fotoofferterna har nu lagts ned tills vidare på grund av ett vikande
köpintresse, men klubben tillhandahåller genom Bertils försorg fortfarande leverans av
pappersbilder. Dessa kan beställas i olika storlekar med utgångspunkt från hemsidans digitala
påsiktsbilder.
Teknik- och arkivansvariga: Lennart Ramsvik och Morgan Rittedal, assisterade av Jan-Erik
Andersson, Anders Bengtsson, Andreas Ingvarsson och Bertil Söderberg.
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Ingvar Holmqvists stiftelse
Enligt tidigare beslut av Länsstyrelsen har KMG under året fått ett hyresbidrag från stiftelsen
med 4 000 kr per månad, sammanlagt 48 000 kr. Föreningen har sammantaget fått utdelning från
stiftelsen med (48 000 + 75 362 =) 123 362 kr. (2018: 188 660 kr). Värdet på stiftelsens
fondinnehav per den 3 november 2020 var 284 278 kr (2019: 358 191 kr). Avveckling av
stiftelsen, vars livslängd är bestämd till 20 år i stiftelseurkunden, påbörjades i november 2020.
Fondandelarna har avyttrats och slututdelning av kontanta medel beräknas ske under första
halvåret 2021.
Föreningen har sitt säte i Göteborg.

Flerårsöversikt (Tkr)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet (%)

2020
75
-32
100

2019
110
45
100

2018
96
52
100

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

74 977
74 977

109 248
109 248

-1 616
-203 151
-204 767
-129 790

-8 762
-211 203
-219 965
-110 717

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

97 708
-32 082

156 112
45 395

Resultat före skatt

-32 082

45 395

Årets resultat

-32 083

45 395

Resultaträkning
Föreningens intäkter
Nettoomsättning
Summa föreningens intäkter
Föreningens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Summa föreningens kostnader
Rörelseresultat

Not
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Not

2020-12-31

2019-12-31

509 257
509 257
509 257

509 257
509 257
509 257

0
0

40 208
40 208

963 201
963 201
963 201

952 575
952 575
992 783

1 472 458

1 502 040

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

2

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
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Not

2020-12-31

2019-12-31

1 502 040
-32 083
1 469 957

1 456 645
45 395
1 502 040

2 501
2 501

0
0

1 472 458

1 502 040

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital vid räkenskapsårets början
Årets resultat
Eget kapital vid räkenskapsårets slut
Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Not 2 Andra långfristiga värdepappersinnehav
2020-12-31

2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

509 257
509 257

509 257
509 257

Utgående redovisat värde

509 257

509 257

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.
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