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FÖRENINGEN DALARÖ KULTUR- OCH FÖRENINGSCENTRUM 
Org. nr: 802443-6944 
 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 
 
Styrelsen för Dalarö Kultur- och föreningscentrum avger härmed följande 
verksamhetsberättelse för år 2009 
 
Styrelsens sammansättning 
 
Ordförande  Richard Nordgård 
Vice ordförande Björn Åkerblom 
Kassör   Eva Ottosson de Jong 
Sekreterare  Lars-Olof Landin 
Ledamot  Berit Karlsson 
Ledamot  Elise Claeson 
Ledamot  Eva Levén  (avsagt sig uppdraget i april 2009) 
 
Revisorer  Eric Åhsberg 
  Lars Palmgren 
 
Valberedning Göran Isén 
  Eva Petersson  
  Bo Tyrefors 
  Gert Westergren 
 
Ändamål enligt föreningens stadgar 
Föreningen grundades i januari 2008 och har som ändamål att som ideell förening verka för 
ett aktivt kultur- och föreningsliv på Dalarö samt för att Dalarö Tullhus med tillhörande park 
hålls öppen för kulturella och andra arrangemang. 
   
Möten och sammanträden 
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 12 protokollförda sammanträden, förgyllda av 
Berits bullar. 
Årsmötet ägde rum den 9 mars 2009 i Tullhuset. 
 
Arbetsgrupper 
Styrelsen har följande arbetsgrupper för verksamheten: 
Medlemsfrågor och värvning: Björn Åkerblom och LO Landin 
Kultur- och andra evenemang: Björn Åkerblom och LO Landin 
Marknadsföring och bokning: LO Landin 
Hemsida: LO Landin 
Park- och lokalfrågor: Berit Karlsson och Elise Claeson 
Ekonomi: Eva Ottosson de Jong och Richard Nordgård 
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Verksamheten 
Målet med föreningen är att göra Dalarö Tullhus, som är statligt byggnadsminnesmärke, och 
parken runt omkring till en mötesplats för kultur- och föreningslivet på Dalarö med omnejd.  
 
Medlemsfrågor och värvning 
Ett viktigt mål för föreningen är att göra Tullhuset till ett attraktivt kulturhus för Dalaröborna, 
både fast- och sommarboende, i alla åldrar. Vi välkomnar även de som bor i vår närhet som t 
ex på Ornö, Kymendö och Gålö. Våra aktiviteter syftar till att göra Tullhuset känt och få så 
många medlemmar som möjligt. Under året har 255 medlemmar anslutit sig vilket innebär att 
vi är 102 fler medlemmar jämfört med år 2008. 
 
Kultur- och andra evenemang 
Vi har arrangerat 15 Måndagsklubbar under året med olika ämnen. Det har oftast varit fullsatt 
vilket gör att vi känner stor inspiration att fortsätta. Måndagsklubbarna 2009 har handlat om 
Dalarövraket, Dalarömodellen, Briggen Tre Kronor, Tullhushistoria, Utvecklingen av Dalarös 
kulturmiljö, Nyfiken på visor, Hampa – en av världens äldsta nyttoväxter, Samtal om 
Höstsalong, Lär känna Ornö, Lär känna Gålö, En seglats på Östersjön, Mat & Kultur, Arnold 
Kajerdal från Utö på besök, Vad händer i Östersjön?, En resa med S/Y Solvåg och 
information från Dalarö Båtklubb. Ytterligare information om vad som hände på 
Måndagsklubbarna finns på vår hemsida tullhuset.org. Vi vill framföra ett stort tack till våra 
föredragshållare som gjort Måndagsklubbarna till en succé! 
 
Föreningen har även arrangerat Nationaldagsfirande i Tullhusparken med bl a Raymond 
Björling, stor föreningsdag i Tullhusparken i samband med Dalaröveckan och Julmarknad i 
Tullhus och park. 
 
Marknadsföring och bokning 
Föreningen uthyr, som en del av sin verksamhet, lokaler till föreningar och privatpersoner 
som ett ekonomiskt alternativ för de dalaröbor som vill ordna fest själva. Intäkten från 
uthyrningen ger ett bra tillskott till föreningen för att täcka hyran och göra Tullhuset till en 
samlingsplats. Tullhuset är attraktivt för gäster och intäkten från uthyrningen har svarat för 
den största inkomsten. 
 
Hemsida 
Föreningens hemsida finns på adressen www.tullhuset.org. Där hittar man våra aktiviteter och 
en resumé från Måndagsklubbarna. Här finns även länkar till andra intressanta adresser på 
Dalarö. Hemsidan har utvecklats och skötts av LO Landin och har fungerat utmärkt. 
 
Park- och lokalfrågor 
Vi har under året anskaffat kaffeservis för sextio personer, kaffebryggare och dammsugare. 
Familjen Claeson har skänkt en stor Karl Johansoffa och LO Landin har lånat ut bord och 
stolar till lokalen. Då det varit osäkert vilka lokaler vi ska disponera i framtiden, har inga 
ytterligare anskaffningar gjorts. 
 



 3 

Ekonomi 
Föreningens intäkter har huvudsakligen bestått av medlemsavgifter, uthyrning samt sponsring 
och bidrag från institutioner och privatpersoner.  
 
Föreningen har slutit ett avtal med Turistbyrån om att nyttja också byråns lokaler jämte viss 
utrustning och byråns personal för sin verksamhet och marknadsföring. För dessa tjänster får 
Turistbyrån fakturera 20 % av föreningens intäkter som ersättning enligt avtal. Vidare har 
Turistbyrån hyrt köksavdelningen av föreningen för att driva kaféverksamhet. 
 
Föreningens övriga utgifter under året har varit hyra enligt avtal med kommunen, den 
dominerande kostnadsposten. Därtill kommer kostnader för inköp av inventarier och annan 
utrustning, marknadsföring, försäkring, kostnader för seminarier, lokalkostnader som städning 
mm. Kostnaderna har varit större än intäkterna och föreningen redovisar en förlust på kr 
23 641:- för verksamhetsåret.  
 
 
Budget för år 2010 
Föreningen har under året blivit uppsagda från de nuvarande lokalerna på mellanplanet. Vi 
har i stället erbjudits att hyra det översta planet. Förhandlingarna om hyran för år 2010 är 
ännu inte slutförda.  Detta innebär att möjligheten att hyra ut lokaler för bröllop mm 
bortfaller. Styrelsen kommer därför att på årsmötet föreslå att medlemsavgiften höjs till kr 
100:- och att en familjemedlemsavgift om kr 50:- införs. Styrelsen föreslår även att en mindre 
avgift tas ut på Måndagsklubbarna. Mer om detta på Årsmötet. 
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Budget i siffror för 2010 
 
Intäkter  
Medlemsavgifter 30 000 
Intäkter medlemsföreningar 40 000 
Intäkter festlokaluthyrning jan-juni 50 000 
Intäkter övriga, yoga, årsmöten mm. 17 000 
Uthyrning rum 25 000 
Sponsring/gåvor 10 000 
 172 000 
  
Kostnader  
Hyreskostnad Haninge Kommun -100 000 
Provision -27 000 
Inköp stolar -21 000 
Annonsering, kostnad domän -6 000 
Övriga lokalkostnader -2 000 
Försäkring -5 000 
Kostnad för evenemang -5 000 
Bankkostnader -2 000 
Övriga kostnader -4 000 
 -172 000 
  
Resultat 0 
 
 
 
Slutord 
2009 blev ett bra och spännande år för ”Tullhusföreningen” med många intressanta aktiviteter 
och en kraftigt ökande medlemsskara. Vi hoppas och tror att många dalaröbor betraktar 
Tullhuset som sitt kulturhus och sprider denna kunskap bland vänner och bekanta.  
 
Styrelsen har jobbat hårt med att ta fram intressanta inslag i Tullhuset. Vi är helt medvetna om 
att ska vi kunna utveckla och behålla Tullhuset för dalaröborna så måste det vara tillräckligt 
intressant för oss som bor på Dalarö med omnejd. Tullhuset blir vad vi tillsammans gör det 
till. Vi måste också räkna med att själva få bära en större andel av hyreskostnaden i framtiden. 
 
Ett stort tack till alla som bidragit till att göra Tullhuset känt och attraktivt som mötesplats för 
kulturella aktiviteter på Dalarö! 
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ÅRSREDOVISNING för 2009 
 
Resultatdisposition      
       
Förslag till behandling av föreningens förlust     
       
Till årsstämmans förfogande står     
balanserad vinst    22 194   
årets förlust    -23 641   

    -1 447   

       

Styrelsen föreslår att:      
i ny räkning överföres   -1 447   

    -1 447   

       

       
Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande  
resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar och bokslutskommentarer. 
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RESULTATRÄKNING   2009-01-01  2008-01-01 
   Not 2009-12-31  2008-12-31 
       
Rörelsens intäkter m.m.      
Medlemsavgifter   11 850  10 650 
Konferens och Hyresintäkter   145 660  95 032 
Gåvor    1 950  11 345 

    159 460  117 027 

Rörelsens kostnader      
Hyreskostnader   -125 000  -50 000 
Provision Turistbyrån   -24 965  -24 950 
Övriga externa kostnader   -33 136  -16 928 
Personalkostnader   0  -2 955 

    -183 101  -94 833 

       

Rörelseresultat   -23 641  22 194 
       
         

Årets resultat    -23 641  22 194 
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BALANSRÄKNING   2009-12-31  2008-12-31 
   Not    
TILLGÅNGAR      
       
Omsättningstillgångar      
       
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar    700  2 850 
Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter    0  382 

    700  3 232 

       
Kassa och bank   20 108  71 732 
       
Summa omsättningstillgångar   20 808  74 964 
       
SUMMA TILLGÅNGAR   20 808  74 964 
       
EGET KAPITAL OCH SKULDER     
       

Eget kapital      
       
Balanserad vinst eller förlust   22 194  0 
Årets resultat   -23 641  22 194 
Summa eget kapital   -1 447  22 194 
       

Avsättningar      
Raul Wallenbergs minnesfond   0  895 

Summa avsättningar    0  895 

       
Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder   410  50 000 
Övriga skulder   21 845  0 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  0  1 875 

Summa kortfristiga skulder   22 255  51 875 

       

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  20 808  74 964 
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ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR 
        
 
Redovisningsprinciper 
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen samt uttalanden och 
allmänna råd från Bokföringsnämnden. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. 

 
Värderingsprinciper m.m. 
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. 
 
        
        
        
Dalarö 2010-03-01      
        
        
        
Richard Nordgård  Björn Åkerblom   
Ordf 
 
 
 
 
Eva de Jong 

   

 
 
 
 
 
L-O Landin 

 
 
 
 
 

 

        
        
 
 
Berit Karlsson 

 
 
 
Elise Claeson 

  

        
        
        
       
        
        
        
        
Vår revisionsberättelse har lämnats den 1 mars 2010. 
        
        
        
Eric Åhsberg   Lars Palmgren   
        
 


