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KALLELSE 
 

 

ÅRSMÖTE 

ÅNGSLUPEN MUNTERS VÄNNER 

Lördag 8 april 2017 

Klockan 14.00 Broby 
Grindstuga 

Sedvanliga årsmötesförhandlingar  

Kaffeservering i anslutning till mötet 

För de som ännu inte har betalat medlemsavgiften för 2017, så påminner vi om detta. Den är 

200 kr för enskild medlem eller 300 kr/familj/företag. Inbetalas på Pg 115 66 57-7 eller Bg 

5636-8210. 

Ange namn och mailadress!! 

Maila gärna komplett adress, telefon och e-postadress till info@munter.nu 

VÄLKOMNA 

/ Styrelsen 

Besök föreningens hemsida www.munter.nu 

PS Meddela gärna om ni kommer, för vår planerings skull, till info@munter.nu  

http://www.munter.nu/
mailto:info@munter.nu
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DAGORDNING 

 

 

Föreningen Ångslupen Munters Vänner 

 

ÅRSMÖTE 

2017-04-08 

 

 

1. Årsmötets öppnande 
 

2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar 
 

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
 

4. Val av en justerare tillika rösträknare 
 

5. Fråga om kallelse till årsmötet skett på behörigt sätt 
 

6. Godkännande av dagordning 
 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut för 2016 
 

8. Revisionsberättelse 
 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
 

10. Val av ordförande 
 

11. Val av styrelseledamöter 
 

12. Val av en revisor  
 

13. Val av valberedning var av en sammankallande 
 

14. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2017 
 

15. Fastställande av medlemsavgift 2018 
 

16. Övriga frågor  
 

17. Avslutning 
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Förvaltningsberättelse 

Verksamheten 

Föreningen 
Under verksamhetsåret har nio styrelsemöten och ett årsmöte genomförts. 
Antalet medlemmar, som har betalat medlemsavgiften för verksamhetsåret, har sjunkit från 
368 till ca 300. Någon analys av orsaken har ännu inte gjorts. 
Föreningens totala tillgångar vid årsskiftet 2016/2017 var 149 968 kr 
 

Verksamhetsberättelse 2016 

Styrelsen har bestått av följande personer: 
Per-Ivan Andersson, ordförande 
Gunnar Enderlein, kassör 
Leif Andersson, sekreterare 
Anders Forssman 
Sven Hermelin 
Mikael von Zweigbergk 

Revisorer 
Lena Kihlberg 
Hans Sköld 

Valberedning 
Inger Sköld, sammankallande 
Britta Berggren 
Lennart Jansson 

Lokaler 
Vintertid ligger Munter i en byggnad på industriområdet i Vrena. Föreningen betalar el och 
en 
marknadsmässig hyra. 
Munterhuset har under perioden maj september för andra gången varit uthyrt till café-
verksamhet, Pilgrimsbo Café. En verksamhet som var mycket uppskattad. 

Båten 
Under vinter/vår 2016 genomgicks Munters maskin och panna noggrant, bl.a. avkläddes 
pannan och sotades. Inspecta gjorde detta år en större inspektion än den vanliga årliga. 
Båten har under säsongen gått utan anmärkning. 
Under hösten/vintern 2016 påbörjades en ombyggnad av vattenförsörjningssystemet. 
Tidigare har vattenförsörjningen skett med sjövatten, men nu skall vattenledningsvatten 
användas i ett slutet system. Återcirkulerande vatten skall gå via en bottenkondensor. Med 
denna lösning beräknas ångpannan hålla längre och bidra till en bättre miljö. Ombyggnaden 
beräknas klar till säsongen 2018. 

Trafiken 2016 
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Under säsongen genomfördes ca 80 turer för ca 650 passagerare vilket var bättre än 
planerat. 
Särskilt bra är att antalet långturer har ökat och 1-timmesturerna med ”full båt” har ökat. 
Båten utgick från vår hemmahamn Pilgrimsbo i Vrena under tiden 8 maj till 31 juli och 14 
augusti till 23 september. Under tiden 1 augusti till den 13 augusti utgick båten från 
Danbyholms brygga i Björkvik. Föreningen deltog i ”Vrenadagen” och genomförde då kortare 
”hoppa-på-turer”, ca 40 minuter/tur. 
För att genomföra verksamheten ombord har vi haft cirka 15 besättningsmedlemmar 
uppdelade på skeppare, matroser och maskinister/eldare. Ett fåtal av dessa har tagit hand 
om huvuddelen av turerna. Vi konstaterar att vi behöver vara fler i besättningskadern för att 
inte belasta de frivilliga entusiasterna för mycket. Även sårbarheten påverkas av att det är så 
få personer som är engagerade. 

Samarbeten 2016 
Under säsongen har vi samarbetat med Pilgrimsbo Café, som har bedrivit verksamhet i 
Munterhuset. De har skött bokningsfunktionen och de har också utvecklat en möjlighet till 
bokning via Internet, vilket innebär mindre manuellt arbete för detta. Caféet har även försett 
passagerare och besättning med förtäring. 
Under året har vi samverkat med Vrena intresseförening, Kulturalliansen i Nyköping. Under 
en kortare tid även med Danbyholm, Handlar ´n i Björkvik m.fl. 
Vid sjösättning/upptagning av båten har vi fått hjälp av Havator och Olles Mek. & Maskin. 
Smörjmedel har vi fått av Alfred Elmeborg, EKTA. Ved har förmånligt erhållits av Farneby 
Gård och av Kulltorps gård. 
ÅMV är medlem i bl.a. Sv. Ångbåtsförening, Visit Nyköping-Oxelösund, Sveriges 
Ekoturismförening, Björkviks Bygdekommitté, Vrena intresseförening, Södra Sörmlands 
industrihistoriska förening, ”Utflyktsvägen/Gröna kusten”, Visit Sörmland. 
Vid Bomässan i Nyköping deltog ÅMV tillsammans med Vrena Intresseförening och vid 
Företagsmässan i Nyköping hade vi en egen monter. 

Säkerhet 
Alla kaptener har nu en kaptenspärm med instruktioner för handhavande och säkerhet och 
alla maskinister har motsvarande maskinistpärmar. 
En samövning med Räddningsstyrkan i Vrena genomfördes i augusti. De deltog med två 
räddningsbåtar. Räddning av man-över-bord övades och omhändertagande av medvetslös 
person i Munter. 

Planer för 2017 
Vi räknar med att säsongen 2017 omfattar tiden från mitten av maj till slutet av september. 
Verksamheter i Munterhuset är inte begränsade av årstider och kommer att fungera som 
såväl Café som föreningshus. 
 
Vi fortsätter vårt arbete enligt tidigare syfte och kommer att precisera strategier, mål, 
aktiviteter, organisation och budget i en verksamhetsplan för året. S/s Munter kommer att få 
planerad service och underhåll, våra marknadskontakter utvecklas och vi ser åter över 
bokningsfunktionerna för att kunna förbättra dem både interaktivt och bemanningsmässigt. 
 
Styrelsen framför ett stort tack till alla som under året på olika sätt medverkat i vår 
verksamhet inom Ångslupen Munters Vänner. 
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Flerårsöversikt (tkr) 2016 2015 2014 2013 

 

Nettoomsättning  208 179 146 206 

Resultat efter finansiella 
poster 

18 1 2 14 

Soliditet (%) 86 38 43 33 

 
 
Förändring av eget kapital (Belopp i kr) 
 

 Balanserat 
resultat 

Årets 
resultat 

Totalt 

Belopp vid årets ingång 110 850 721 111 571 
Disposition enligt beslut av årets 
årsstämma: 

721 -721 0 

Årets resultat  17 841 17 841 

Belopp vid årets utgång 111 571 17 841 129 412 
 
 
 
 
 

Resultatdisposition 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor) i form av: 
 
balanserad vinst    111 571 
årets vinst       17 841 

129 412 
 
disponeras så att 
i ny räkning överföres    129 412 

129 412 
 
Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med 
tilläggsupplysningar. 
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ÅMV Resultaträkning 2016 

 

RESULTATPOSTER 2016     2015 

Biljettintäkter 176 669 kr 143 915 kr 

Andra verksamhetsintäkter 92 200 kr 100 550 kr 

Övriga intäkter 8 047 kr 850 kr 

INTÄKTER 276 916 kr 245 315 kr 

   

Båten -38 782 kr -21 418 kr 

Bokningskostnader -34 980 kr -59 044 kr 

Catering -23 698 kr -10 783 kr 

Personalomkostnader -4 307 kr -7 578 kr 

Löner och Soc avg 396 kr -14 138 kr 

Lokaler -55 923 kr -52 339 kr 

Marknad -47 805 kr -39 381 kr 

Arrende/Hyra -46 800 kr -30 000 kr 

Administration -9 180 kr -9 924 kr 

KOSTNADER -261 079 kr -244 605 kr 

Finansnetto 2 005 kr 12 kr 

RESULTAT 17 842 kr 721 kr 
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Balansräkning  

 

BALANSPOSTER  UB 2016  UB 2015 

Aktier i ÅMAB 11 101 kr 11 101 kr 

Övriga anläggningstillgångar 0 kr 0 kr 

Anläggningstillgångar 11 101 kr 11 101 kr 

Korta Fordringar 12 956 kr 4 842 kr 

Kassa, Bank 125 911 kr 277 048 kr 

Omsättningstillgångar 138 867 kr 281 890 kr 

TILLGÅNGAR 149 968 kr 292 991 kr 

   

Balanserat resultat -111 571 kr -110 850 kr 

Årets resultat -17 841 kr -721 kr 

EGET KAPITAL -129 412 kr -111 571 kr 

Långa Skulder   

Skuld till ÅMAB -9 156 kr -175 315 kr 

Övr Korta skulder -11 400 kr -6 105 kr 

SKULDER -20 556 kr -181 420 kr 

S:A SKULDER O EGET KAP -149 968 kr -292 991 kr 
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Verksamhetsplan 2017 

 

Föreningens syfte är att bedriva ångbåtsverksamhet för Munterbygdens allsidiga utveckling och 

därigenom vara en unik attraktion för befolkning och besöksnäring.   

Årsmötet, är högsta beslutande organ och genomförs före april månads utgång. Årsmötet beslutar 

om föregående års verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning samt väljer styrelse och 

besluter om kommande års verksamhetsplan och budget.  

Medlemmarna uppgick (2016) till ca 300. Medlemskapet kan vara individuellt eller som familj, 

organisation, företag. Vi har ambitionen att ”vårda” våra nuvarande medlemmar men även öka 

medlemskåren med 2 %. Styrelsen avser att genomföra särskilda aktiviteter för aktieägare, 

medlemmar och besättning. 

Styrelsemöten, genomförs ca 7-8 gånger per år för uppföljning, planering och beslut av verksamhet, 

organisation och ekonomi. Varje styrelsemedlem är ansvarig/delaktig för ett eller flera 

arbetsområden.  

Bidrag. Föreningen erhåller för närvarande inga kommunala bidrag. Våra samarbets-partners bidrar 

med värdefulla insatser av olika slag.    

Samarbetspartners är bl.a. Visit Nyköping- Oxelösund, VisitSörmland, Utflyktsvägen/Gröna Kusten, 

Hembygdsförningarna i Vrena, Björkvik och Bettna, Vrena intresseförening, EKTA Smörjmedel och 

Reservdelar, Danbyholms säteri/gårdsbutik, Caféet i Munterhuset (?), Vrena vägförening, Bettna Bar 

o Livs, några näringsidkare, gårdar, butiker, turistbyråer i Nyköping, Katrineholm och Flen, Hotell, 

Sörml. Turismutveckling AB, Sv. Ekoturismföreningen.  

Verksamheten består av att bedriva ångbåtsverksamhet på sjöarna Hallbosjön, Mäskaren och 

Yngaren. Det innebär att vi genomför beställda turer med ångslupen Munter. Turerna kan vara korta 

eller längre och i huvudsak utgå från Pilgrimsbo i Vrena men under en kortare tid även från 

Danbyholm i Björkvik.  

Vi fortsätter att söka samarbetspartners för att utveckla ”paketturer” men även för att hitta fler 

bryggor och angöringsplatser. 

En oroande faktor i planeringen för 2017 är det extremt låga vattenståndet i sjöarna. Det kan 

innebära problem vid hamnen i Pilgrimsbo och problem vid långturerna. Beredskap finns för att 

bygga en ny brygga, där risken för grundkänning är mindre.  

Under det senaste året genomförde vi ca 80 turer, vilket var bättre än budgeterat. Vi planerar att 

under verksamhetsåret 2017 genomföra ungefär lika många turer med ca 850 passagerare.     

Vår organisation för bokningar av resor, catering, uthyrning m.m. utvecklas och förstärkas. Nya 

samarbetsformer kommer att introduceras och användas.    

Under del av året kommer vi åter att hyra ut vårt ”Munterhus” till lokala näringsidkare för 

caféverksamhet tillika leverantör av kaffe, bröd och annan förtäring till s/s Munters turer. Det ska 

fortfarande vara möjligt för styrelsen, andra föreningar och företag att under huvuddelen av året 

använda Munterhuset för aktiviteter.   

Vår verksamhet i Björkvik och samarbete med Danbyholm förankras, förstärks och förbättras.  
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Vi avser att fortsätta arbetet med att dokumentera den historiska ångbåtsverksamheten i 

Vrena/Björkvik med omnejd - den s.k. Munterbygden. Det görs på tre täter – personer, 

transportleder och teknik. 

Styrelsen har utsett en säkerhetsansvarig och en särskild arbetsgrupp har bildats för att arbeta med 

säkerhetsfrågor i första hand när det gäller arbetet ombord på s/s Munter men det omfattar hela vår 

verksamhet. Gruppen har hittills tagit fram instruktionspärmar för maskinister och kaptener - arbetet 

fortsätter. Under 2016 genomfördes samövning med räddningstjänsten i Vrena, som gav värdefulla 

erfarenheter, vilka bör vidareutvecklas.  

Ökade utbildningsinsatser och kontakt-/utbytesverksamhet för besättning och styrelse är mycket 

viktigt och ska även i fortsättningen stimuleras. 

Munters panna och maskin genomgår under vinter/vår en nödvändig översyn. Relingen på fördäck 

har byggts om och en bättre länspump har installerats. 

Övrigt underhåll liksom målning/oljning m.m. av vår ångslup görs enligt plan 

Marknadsförings- och informationsinsatser kommer att utvecklas. Det gäller insatser som vänder sig 

till våra medlemmar men omfattar även allmänhet, i och utanför kommunen, andra föreningar, 

media, samarbetspartners, nya och gamla sponsorer, kommunerna, regionorganisationer, 

riksorganisationer m.fl. 

Hemsida/sociala medier är viktiga för vår kommunikation. Vår hemsida innehåller 

bokningsmöjligheter och vi öppnar under våren ett Facebook konto. En ökad kommunikation via 

sociala medier utvecklas och byggas upp under året. Vi kommer att öka vår närvaro/medverkan hos 

intressenter och samarbetspartners hemsidor t.ex. Gröna kusten/Utflyktsvägen och VisitSörmland.      
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Budget 2017 

 

Resultatposter Budget 2017 Utfall 2016 

   

Intäkter turer 194 415 kr 176 668 kr 

Andra verksamhetsintäkter 80 000 kr 92 200 kr 

Övriga intäkter 1 700 kr 8 047 kr 

Intäkter 276 115 kr 276 915 kr 

   

Båten -64 000 kr -38 782 kr 

Catering -26 315 kr -23 698 kr 

Bokningsfunktion -36 500 kr -34 980 kr 

Personalomkostnader -12 000 kr -4 307 kr 

Lön o lönebikostn  396 kr 

Lokaler -55 100 kr -55 923 kr 

Administration -8 700 kr -9 181 kr 

Marknad -43 500 kr -47 805 kr 

Kostnader -246 115 kr -214 279 kr 

   

Räntenetto  5 kr 

Netto VP-handel  2 000 kr 

Finansnetto  2 005 kr 

   

Bidrag/hyra t ÅMAB -30 000 kr -46 800 kr 

   

Resultat 0 kr 17 841 kr 
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