
    

 

 
 
 

Medlemmarna i Hovenäsets Kapellförening kallas 
härmed till föreningens årsmöte 
 
 
 
 

Tid: Söndagen den 27 juni 2021 kl. 16.00 
 
Plats: Planen utanför kapellet. 
 (Vid dåligt väder hålls mötet inne i kapellet.) 
 
 
P.g.a. corona-restriktionerna är antalet deltagare begränsat om 

mötet hålls inomhus. Vi ber er därför att anmäla om ni avser att delta 

i årsmötet per epost till info@kapellforeningen.se eller per sms eller 

telefon till 076-871 42 61 senast den 20 juni.  

Möteshandlingarna bifogas dagordningen som följer efter denna 

kallelse. Vi bifogar även en fullmakt som kan användas av medlem 

som ej kan delta i mötet. 

 

Välkommen! 

Hovenäset den 19 juni 2021 

Styrelsen  

Kallelse till 

årsmöte i 

Hovenäsets 

Kapellförening 

mailto:info@kapellforeningen.se
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Dagordning vid årsmöte i Hovenäsets Kapellförening 2021-06-27 

 

§ 1 Mötets öppnande  
   
§ 2 Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän för mötet  
   
§ 3 Godkännande av kallelse till möte  
   
§ 4 Fastställande av röstlängd och registrering av fullmakter  
   
§ 5 Föredragning av verksamhetsberättelse och resultat- och 

balansräkning 
Bilaga 1  

   
§ 6 Föredragning av revisionsberättelse Bilaga 2 
   
§ 7 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt 

disposition av överskott/underskott 
 

   
§ 8 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna  
   
§ 9 Beslut om arvoden Bilaga 3 
   
§ 10 Beslut om antalet styrelseledamöter Bilaga 3 
   
§ 11 Val av: 

- Föreningens ordförande för en tid av 1 år 
- 2 ledamöter för en tid av 2 år 
- 1 ledamot för en tid av 1 år 
- 2 styrelsesuppleanter för en tid av 1 år 
- 1 revisor för en tid av 1 år 
- 1 revisorssuppleant för en tid av 1 år 

Bilaga 4 
 
 

   
§ 12 Motioner och förslag 

- Inga motioner har inkommit 
- Förslag till ”Långsiktig och generell plan för kapellets 

användning i framtiden” resp ”Långsiktig finansieringsplan” 
(motioner som antogs på fjolårets årsmöte)  

 
 
Bilaga 5 
Bilaga 6 

   
§ 13 Fastställande av medlemsavgift Bilaga 7 
   
§ 14 Beslut om budget och verksamhetsplan för innevarande 

räkenskapsår 
 
Bilaga 8 

   
§ 15 Årsmötet avslutas  
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Bilaga 1 

Verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning för 

verksamhetsåret 2020 

 

Förtroendevalda 

 

Den vid årsmötet 2020-07-25 valda styrelsen ser, efter att man konstituerat sig, ut på följande 

sätt: 

 

Ordförande:                    Vice ordförande: 

Bengt Arne Ljung   Martin Ericson 

 

Sekreterare:    Kassör: 

Sten Lundqvist (suppleant)   Lucy Jonefjäll 

 

Styrelseledamot:   Styrelsesuppleant: 

Ingemar Johansson   Maria Hamrefors 

Annmari Hedlund   Sten Lundqvist 

 

Revisor:    Revisorssuppleant: 

Hans Andreasson   Hans Pettersson 

 

Valberedning:  

Gullvi Söderberg (sammankallande) 

Lars Rohdin 

 

Efter att ordföranden i oktober avgått och ledamoten Ingemar Johansson meddelat att han 

inte kommer att delta i styrelsens möten, konstituerade styrelsen om sig den 22 oktober med 

Martin Ericson som ordförande och Maria Hamrefors som ledamot.   
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Medlemmar 

Antalet medlemmar i Hovenäsets kapellförening var inför årsmötet 166 betalande medlemmar varav 

37 deltog i mötet. Dessutom 14 fullmakter. 

 

Styrelsesammanträden 

Styrelsen har under verksamhetsåret 2020 haft 16 protokollförda sammanträden. 

 

Information 

Styrelsen har distribuerat fyra medlemsbrev till medlemmarna och även informerat via föreningens 

hemsida, kapellforeningen.se.  

 

Verksamheten 

Året 2020 är präglat av coronapandemin vilket gjort att i princip alla offentliga arrangemang ställts in. 

Dock hann några musikgudstjänster hållas i början av året och en inplanerad urnsättning. Vidare hölls 

ett föredrag om Dracula i kapellet i februari.  En angelägen begravning kunde hållas i oktober trots 

pandemin. I övrigt har ingen verksamhet förekommit i kapellet under året. 

Året har dessutom präglats av konflikten med Sotenäs pastorat. De beslöt den 15/3 2020 att ”pausa” 
verksamheten i kapellet med omedelbar verkan samt att säga upp el-abonnemanget från den första 

april. Därefter har en lång dialog med pastoratet pågått angående framtiden för Hovenäsets kapell.  

Samarbetsklimatet har med tiden blivit bättre och präglas nu av en ömsesidig respekt för varandras 

positioner. Kyrkoherde Malin Hammarström har nu kommit fram till att den bästa lösningen är att ”ta 
kyrkorummet ur bruk”, som det nu kallas, och därefter får föreningen möjlighet att utföra nödvändiga 

renoveringar i kapellet utan att behöva ta ställning till regelverk för ett invigt kyrkorum. 

Processen att ta kyrkorummet ur bruk involverar flera beslutsinstanser inom kyrkan och tar många 

månader. Enligt besked från kyrkoherden i slutet av maj 2021 har nu Kyrkorådet fattat sitt beslut och 

om processen löper på så bör det slutliga beslutet ha fattats i november/december.  

 

Några hållpunkter under året 2020: 

• 1 april Pastoratet stänger av elen 
• 25/7 Årsmöte i föreningen 
• 17/9 Beslut att rusta upp kyrkoplan 

• 15/10 Ordf avgår (se hemsida, bilaga) 
• 22/10 Skrivelse från Ingemar Johansson att han ej kommer att närvara vid möten 

framöver. Styrelsen beslutar att avvakta fyllnadsval till ordinarie årsmöte. Martin  
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Eklund adjungeras till styrelsen. Pastoratet meddelar att man inte kommer att 
återuppta verksamheten i kapellet. ”Vi står för långt ifrån varandra”. 

• 23/10 Valberedningen informeras om den uppkomna situationen. 
• 24/10 Upprop att deltaga i arbetsgrupper för upprustning av kapellet går ut till 

medlemmarna. 
• 19/11 Möte i kapellet med intresserade att delta i arbetsgrupper. 

• 26/11 Ett planerat möte med författare Kristina Olsson fick tyvärr ställas in pga 
pandemin. Beställda böcker delades ut genom Kultursprutans försorg. Tack för det. 

• 16/12 Styrelsen går över till digitala möten nu och framöver, p.g.a. smittläget. 

• Enkät till medlemmarna sänds ut med frågor om vilken verksamhet man vill ha 
framöver i kapellet. Föreningen skaffar swish nr: 1230097857. 

• 21/12 Projektplan fastställs. Ny kontakt med pastoratet ang deras avsikter med 
kapellet beslutades. 

 

2021 Viktiga händelser 

• Processen att ta kyrkorummet ur bruk har inletts. 

• Budget för året är klar. 
• Plan för kapellets verksamhet utarbetad. 

 

Synen på framtiden 

Det är pastoratets uppfattning att kapellet skall tas ur bruk och att föreningen då fritt kan 

förfoga över renoveringen. Det är också nu även föreningens uppfattning. Dock bör den göras 

på ett lämpligt sätt, så att kapellet även fortsättningsvis kan användas till religiösa 

förrättningar såsom, dop, vigslar, begravningar etc. Detta framgår av stadgarna och är också 

vad medlemmarna klart uttryckt i sina svar på vår enkät.  

 

Vi konstaterar att dialogen med våra medlemmar har, pandemi till trots, tagit ett stort steg 

framåt genom framtagande av vår hemsida, www.kapellforeningen.se vår e-mejl adress, 

info@kapellforeningen.se  samt våra medlemsbrev som vi skickar ut när ngt nytt har hänt, 

(fyra stycken under 2020). Till sist önskar vi att kapellet blir, enligt vår vision och i enlighet 

med våra stadgar ” En välkomnande samlingsplats för hovenäsborna som främjar gemenskap 

och ett gott liv i Hovenäset.” 

 

--- 

 

 

 

 
 

mailto:info@kapellforeningen.se
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Resultaträkning 2020 

      
Räkenskapsår 2020-01-01 - 2020-12-31 

  

    
2020 2019 

 
Intäkter 

    

 
Medlemsavgifter 

  
4 060 3 300 

 
Bidrag 

  
11 211 550 

 
Summa Intäkter 

  
15 271 3 850 

      

 
Kostnader 

    

 
Reparationer och underhåll 

 
-5 641 -10 000 

 
Förbrukning inventarier 

 
-486 

 

 
Övriga kostnader 

  
-396 -2 100 

 
Kontorsmaterial 

  
-995 -4 603 

 
Datakommunikation 

 
-1 212 

 

 
Bankkostnader 

  
-1 250 -1 250 

 
Summa Kostnader 

  
-9 980 -17 953 

      

 
Resultat före finansiella poster 

 
5 291 -14 103 

      

 
Utdelningar 

   
1 800 

 
Nedskrivning aktier 

  
-138 576   

      

 
Årets resultat 

  
-133 285 -12 303 
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Balansräkning 2020  
 

    
2020 2019 

 
TILLGÅNGAR 

    

      

 
Anläggningstillgångar 

   

 
Fastigheten 

  
155 000 155 000 

 
Aktier Swedbank 

  
135 374 273 950 

 
Robur Fonder 

  
46 065 46 066 

 
S:a anläggningstillgångar 

 
336 439 475 016 

      

 
Omsättningstillgångar 

   

 
    Fordran 

  
4 788 

 

 
Bankkonto 

  
62 293 53 745 

 
S:a omsättningstillgångar 

 
67 081 53 745 

      

 
SUMMA TILLGÅNGAR 

 
403 520 528 761 

      

 
SKULDER OCH EGET KAPITAL 

   

      

 
Eget kapital 

    

 
Eget kapital 

  
528 761 541 064 

 
Årets resultat 

  
-133 285 -12 303 

 
Summa eget kapital  

  
395 476 528 761 

      

      

 
Kortfristiga skulder 

    

 
Förskott Medlemsavgifter 

 
4 000 0 

 
Leverantörsskulder 

  
4 044 0 

 
Summa kortfristiga skulder  

 
8 044 0 

      

 
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 403 520 528 761 
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Värdepappersspecifikation 

   

 
Föreningen är enligt stadgarna bokföringsskyldig. Det innebär att värdepapper ska redovisas till 

 
det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde. År 2020 gör föreningen det fullt ut. 

 
Föreningen saknar uppgift om anskaffningsvärde för 930 aktier i Swedbank. De aktiernas  

 
anskaffningsvärde redovisas enligt skatteregler, vilket är 20% av beräknat omkostnadsbelopp per  

 

den 31 december 2020. 

 
    

  
Antal Bokfört värde  Marknadsvärde   Ej realiserade övervärden  

 
Fonder 2098,86               46 066                     299 493  

    

253 427  

 
Aktier 1 500             135 374                     216 180  

    

80 806  

 
Summa 

 
            181 440                     515 673  

    

334 233  

      

 
Fastigheten avser Hovenäset 1:193, det finns inget taxeringsvärde åsatt på fastigheten, då den  

 
används till allmännyttig verksamhet. På fastigheten finns två byggnader, Kapellet och Bårhuset. 

      

 
Föreningen äger också klockstapeln, som står på kommunal mark. 

 

--- 

 

 

Hovenäset den 1 juni 2021 

 

 

Martin Ericsson   Lucy Jonefjäll 

 

 

Annmari Hedlund   Ingemar Johansson 

   

 

Maria Hamrefors 

 

 

Föreningens revisor har avlämnat sin revisionsberättelse den 8 juni 2021. 
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Bilaga 3 

 

§ 9 Arvoden 

 

Styrelsens förslag: 

 

Det inte skall utgå några arvoden under 2021. 

 

 

 

§ 10 Antalet styrelseledamöter 

 

Styrelsens förslag: 

 

Antalet styrelseledamöter skall vara oförändrat och styrelsen skall, 

utöver ordförande, bestå av fyra ledamöter samt två suppleanter.  
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Bilaga 4 

 

§ 11  Valberedningens förslag 

 

Ordförande 

Martin Eklund nyval för 1 år 

 

Ledamöter 

Martin Ericson omval för 2 år 

Göran Lindahl nyval för 2 år 

Hans Lönnroth nyval ett fyllnadsval för 1 år. 

(Lucy Jonefjäll kvarstår för 1 år) 

 

Revisor 

Sten Lundqvist nyval för 1 år 

 

Revisorsuppleant 

Hans Pettersson omval för 1 år 

 

Suppleanter 

Ewa Löfgren nyval för 1 år 

Berit Hjelte nyval för 1 år 

 

 

 

Valberedningen 

 

Gullvi Söderberg                        Lars Rohdin 
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Bilaga 5 

 

 

 

 

Bakgrund 

Hovenäsets kapell ägs av den ideella föreningen Hovenäsets Kapellförening som är öppen för såväl 

permanent- som sommarboende på Hovenäset.  

Enligt stadgarna är föreningens ändamål att utveckla och underhålla fastigheten Hovenäsets Kapell 

för att kunna erbjuda hovenäsborna en funktionell mötesplats för både religiösa och icke religiösa 

aktiviteter. Särskild hänsyn skall tas till byggnadens kulturhistoriska värde.  

På årsstämman 2020 fick styrelsen i uppdrag att ta fram en långsiktig och generell plan för kapellets 

användning i framtiden. Styrelsen har under hösten 2020 och våren 2021 arbetat med planen.  

Under hösten 2020 meddelande Sotenäs Pastorat att man avser att ta kapellet ur bruk som invigt 

kyrkorum. Efter att frågan behandlats i olika instanser har pastoratet under våren bekräftat att 

processen, som enligt pastoratet tar ca sex månader att genomföra, har inletts.   

Denna plan bygger på de beslut som fattades på årsstämman 2020, pastoratets beslut att ta 

kyrkorummet ur bruk, en enkät som genomförts bland medlemmarna i föreningen för att ge 

information om hovenäsbornas önskemål, samt de behov av anpassning och upprustning av lokalen 

som identifierats. En projektplan har tagits fram och olika åtgärder håller på att genomföras av 

styrelsen i samarbete med ideella krafter.  

 

Medlemmarnas önskemål om aktiviteter i kapellet 

På årsmötet 2020 uttalade mötet en önskan om att det fortsättningsvis skall genomföras 

gudstjänster, bröllop, dop och begravningar i kapellet. Önskemål framfördes också om 

musikkonserter och liknande evenemang. Vidare biföll årsmötet en motion om att kapellet skulle 

öppnas för borgerliga begravningar. 

Under december 2020 - januari 2021 genomfördes en enkätundersökning bland medlemmarna i 

Hovenäsets Kapellförening. Syftet med undersökningen var att styrelsen skulle få veta hur 

medlemmarna såg på användning av kapellet i framtiden. Svar erhölls av totalt 42 respondenter. Alla 

svarade inte på samtliga frågor. Önskemålen ligger bl.a. till grund för styrelsens planering av 

anpassning och upprustning av kapellet.  

Långsiktig och generell 

plan för kapellets 

användning i framtiden 
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Enkäten bekräftade att hovenäsborna är angelägna om att det skall förekomma såväl religiös som 

icke religiös verksamhet i kapellet. Resultaten från enkäten finns tillgänglig på kapellföreningens 

hemsida och där redovisas svaret på samtliga frågor i grafisk form tillsammans med skriftliga svar på 

öppna frågor. Om man, baserat på svaren i enkäten, rangordnar aktiviteterna efter intresse får man 

följande lista: 

▪ Begravningar 
▪ Bröllop 
▪ Dop 
▪ Konserter 
▪ Föreläsningar 
▪ Utställningar 
▪ Gudstjänster 
▪ Filmvisning 
▪ Bokcirklar 
▪ Festlokal 
▪ Café 
▪ Stickkafé 
▪ Vinprovning 

Bland religiösa ändamål är intresset alltså störst för begravningar, dop och bröllop. Bland icke-

religiösa ändamål är intresset störst för konserter, föreläsningar och utställningar.  

 

Vision för Hovenäsets kapell 

Följande vision har formulerats för kapellet: 

En välkomnande samlingsplats för hovenäsborna som främjar gemenskap och ett gott liv i 

samhället 

▪ Vi gör det möjligt att mötas i vardaglig samvaro och vid livets högtider årets alla dagar.  

▪ Vi tar vara på hovenäsbornas engagemang och vilja att bidra med ideellt arbete. 

▪ Vi upplåter kapellet för religiösa och icke religiösa aktiviteter. 

▪ Vi samarbetar med såväl organisationer som enskilda. 

▪ Vi värnar om kapellets kulturhistoriska värde. 

▪ Vi utvecklar och upprustar fastigheten.  

▪ Vi skapar långsiktiga ekonomiska förutsättningar.  

 

Anpassning och upprustning av fastigheten 

Inredningen kommer att förändras så att det går att genomföra verksamhet av olika slag i lokalen. 

Rummets karaktär kommer att bevaras i så stor utsträckning som möjligt. Skall ett dop eller vigsel 

genomföras kommer Hovenäsets kapell även i fortsättningen att vara en vacker, värdig och 

stämningsfull plats. Det är också nödvändigt med en upprustning av kapellet. Vatten, avlopp, pentry,  
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uppvärmning m.m. behövs för att göra lokalen ändamålsenlig och driften kostnadseffektiv ur 

exempelvis uppvärmningsynpunkt.  

Religiösa aktiviteter i kapellet när kyrkorummet tagits ur bruk 

Att kyrkorummet tas ur bruk innebär inte slutet på förrättningar enligt svenska kyrkans ordning i 

Hovenäsets kapell. Kyrkoherden har bekräftat att såväl dop som vigslar enligt svenska kyrkans 

ordning kan genomföras i kapellet om Sotenäs Pastorat tillfrågas om sådana förrättningar.  

Även andra representanter för Svenska Kyrkan kan engageras av hovenäsbor för dop och vigslar i 

kapellet.  

När det gäller begravningar enligt svenska kyrkans ordning har kyrkoherden dock uttryckt att man 

från Sotenäs Pastorats sida inte kommer att genomföra några sådana i Hovenäsets Kapell. När det 

gäller just begravningar, så är det Sotenäs Pastorat som avgör var sådana skall äga rum. (Detta gäller 

enligt svensk lag.)  

Efter att kyrkorummet tagits ur bruk blir det dock möjligt att genomföra borgerliga begravningar i 

kapellet, liksom borgerliga vigslar och namngivningsceremonier.  

 

Användningen av kapellet för olika ändamål  

I nuläget sätter det faktum att kapellet är ett invigt kyrkorum begränsningar för nyttjandet, men även 

lokalens skick (t ex avsaknad av vatten och avlopp och effektiv uppvärmning) utgör en begränsning.  

Det kommer vidare att vara nödvändigt att de aktiviteter som genomförs i kapellet ger ett 

ekonomiskt överskott till föreningen. Därmed påverkas användningen också av vilka omkostnader 

som uppstår i samband med olika aktiviteter och sannolikt även av ”marknaden”, d v s vilka 
alternativa lokaler som finns att tillgå för olika aktiviteter och vad de kostar att hyra. 

I denna plan för användningen av kapellet har hänsyn tagits till ovanstående faktorer och vi ser tre 

faser framför oss de kommande åren. Under dessa faser kommer det att vara aktuellt med olika 

typer av aktiviteter i kapellet. Hur långa de olika faserna blir beror på vilken tid det tar att ta 

kyrkorummet ur bruk och hur föreningen lyckas finansiera olika investeringar.  

 
 
Typ av aktivitet 

Fas 1 (nuläge): 
Invigt kyrkorum, 
vatten & avlopp 

saknas 

Fas 2: 
Inte längre invigt 

kyrkorum, vatten & 
avlopp saknas 

Fas 3: 
Inte längre invigt 

kyrkorum, vatten & 
avlopp finns 

Kyrklig begravning Ja (om pastoratet så 
beslutar) 

Ja (om pastoratet så 
beslutar) 

Ja (om pastoratet så 
beslutar) 

Borgerlig begravning Nej Ja Ja 
Bröllop Ja Ja Ja 
Borgerlig vigsel Ja Ja Ja 
Dop Ja Ja Ja 
Namngivningsceremoni Ja Ja Ja 
Föredrag Ja Ja Ja 
Konsert Ja Ja Ja 
Filmvisning Ja Ja Ja 
Fest Nej Nej Ja 
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Bilaga 6 

 

 

 

 

Bakgrund 

På årsstämman 2020 fick styrelsen i uppdrag att ta fram en långsiktig finansieringsplan. Styrelsen har 

under hösten 2020 och våren 2021 arbetat med planen. Målsättningen är att utveckla fastigheten för 

att möjliggöra användning i linje med den vision som formulerats och den långsiktiga planen för 

användningen av kapellet.  

 

Principer för finansiering 

Löpande drift 

• Driftskostnaderna skall täckas av överskott från aktiviteter i kapellet (hyresintäkter, 

biljettintäkter etc), eventuella donationer eller bidrag, samt avkastning på 

föreningens kapital. 

Investeringar 

• Investeringar för att rusta upp fastigheten skall antingen finansieras genom att 

föreningens egna kapital tas i anspråk eller genom bidrag från externa bidragsgivare. 

Ideellt arbete 

• Ideellt arbete kommer att vara nödvändigt i såväl den löpande driften som i 

upprustning av fastigheten.  

 

Finansieringsbehov 

Löpande drift 

• 2021 beräknas intäkterna täcka driftskostnaderna trots ytterst få aktiviteter p.g.a. 

pandemin. 

Långsiktig finansierings-

plan 
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• 2022 tillkommer kostnader för försäkring och intäkterna behöver öka för att täcka 

denna kostnad. 

 

Investeringar 

Behov av investeringar på ca 650 000 kr i externa kostnader har preliminärt identifierats i början av 

2021 och framgår av bilagan nedan, som även visar bedömt behov av ideella insatser.  Av 

totalbeloppet föreslås i budgeten för 2021 att 120 000 kr finansieras av föreningens eget kapital.  

Varje investering kommer att behöva genomarbetas i detalj och finansieringen säkras innan styrelsen 

fattar beslut om genomförande.  

 

Styrelsen i juni 2021 
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UPPRUSTNING AV HOVENÄSETS KAPELL
Kostnader

Toalett
Köpt material 

(kr)

Köpt hant-

verkartid (kr)

Eget arbete 

(kr)

Eget arbete 

(tim)

Total kostnad 

(kr)

Varav extern  

kostnad (kr)

Toastol 4 000

Handfat + blandare 4 000

Dörr 1 500

Varmvattenberedare 8 000

Rör o kopplingar 2 000

Element 1 500

Belysning 1 000

Elmaterial 1 000

Plastmatta golv o vägg 10 000

Fläkt 1 500

Handikapputrustning 2 500

Arbetskostnad

Rör 6 000

El 2 000

Snickeri, golv, vägg, mm 10 000 21 000 35

Summa 37 000 18 000 21 000 76 000 55 000

Golvet i stora salen
Köpt material 

(kr)

Köpt hant-

verkartid (kr)

Eget arbete 

(kr)

Eget arbete 

(tim)

Total kostnad 

(kr)

Varav extern  

kostnad (kr)

Demont. av bänkar, åtgärder golv 24 000 40

Slipning 4 000 18 000 30

Summa 4 000 0 42 000 46 000 4 000

Värmepump
Köpt material 

(kr)

Köpt hant-

verkartid (kr)

Eget arbete 

(kr)

Eget arbete 

(tim)

Total kostnad 

(kr)

Varav extern  

kostnad (kr)

Värmepump 35 000 5 000

Elinstallation

El till v-pump+nya vägguttag+

ny elcentral 5 000 10 000

Summa 40 000 15 000 55 000 55 000

Evakueringsdörr -

Dörr till nödutgång
Köpt material 

(kr)

Köpt hant-

verkartid (kr)

Eget arbete 

(kr)

Eget arbete 

(tim)

Total kostnad 

(kr)

Varav extern  

kostnad (kr)

Material 15 000

Arbetskostnad 6 000 10

Skylt nödutgång 2 000

Utvändigt

Målning. färg, mm 1 500 6 000 10

Summa 18 500 0 12 000 30 500 18 500

Bilaga – Investeringsbehov 
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Fasadbelysning
Köpt material 

(kr)

Köpt hant-

verkartid (kr)

Eget arbete 

(kr)

Eget arbete 

(tim)

Total kostnad 

(kr)

Varav extern  

kostnad (kr)

28 000 3 000 6 000 10

Summa 28 000 3 000 6 000 37 000 31 000

Fiberinstallation
Köpt material 

(kr)

Köpt hant-

verkartid (kr)

Eget arbete 

(kr)

Eget arbete 

(tim)

Total kostnad 

(kr)

Varav extern  

kostnad (kr)

25 000

Router, wi-fi 4 000 6 000 10

Summa 4 000 25 000 6 000 35 000 29 000

Pentry
Köpt material 

(kr)

Köpt hant-

verkartid (kr)

Eget arbete 

(kr)

Eget arbete 

(tim)

Total kostnad 

(kr)

Varav extern  

kostnad (kr)

Kyl/frys  +Kyl 15 000

Diskmaskin 10 000

Micrivågsugn 3 000

Spishäll o ugn 10 000

Diskho 5 000

Skåp 15 000

Bänkskivor 3 000

Hyllor 4 000

Köksfläkt 4 000

Belysning 3 000

Golvvärme 6 000

Rör avlopp o vatten 4 000

Elmaterial 3 000

Plastmatta golv o vägg 10 000

Arbetskostnad

Rör 6 000

El 4 000

Snickeri och övrigt installation 10 000 21 000 35

Summa 95 000 20 000 21 000 136 000 115 000

Vatten & avlopp
Köpt material 

(kr)

Köpt hant-

verkartid (kr)

Eget arbete 

(kr)

Eget arbete 

(tim)

Total kostnad 

(kr)

Varav extern  

kostnad (kr)

Anslutningsavg. Västvatten 278 000

Grävning till byggnad 13 500 43 800

Rör till dagvatten 7 500

Grävning dagvatten 12 000 20

Summa 21 000 321 800 12 000 354 800 342 800

Samtliga åtgärder
Köpt material 

(kr)

Köpt hant-

verkartid (kr) *

Eget arbete 

(kr)

Eget arbete 

(tim)

Total kostnad 

(kr)

Varav extern  

kostnad (kr)

Totalt 247 500 402 800 120 000 200 770 300 650 300

*) Varav anslutningsavgift till Västvatten: 278 000
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§ 13 Fastställande av medlemsavgift 

 

 

Styrelsens förslag: 

 

Oförändrad medlemsavgift om 100 kr.  
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Bilaga 8 

 

 

 

 

 

Även 2021 präglas av den pågående coronapandemin och för kapellföreningens del även av 

osäkerheten kring tidsplanen för att kapellet tas ur bruk som invigt kyrkorum. Styrelsen använder 

året till olika slags förberedelser och planering, för att ha en kort startsträcka när restriktionerna 

släpper.   

Planeringen framgår av denna budget och verksamhetsplan som enligt stadgarnas paragraf 8 skall 

föreläggas årsmötet för beslut.  

 

Budget  

Kapellföreningen har tagit över verksamheten från Sotenäs Pastorat från årsskiftet 2020/2021, vilket 

medför att vissa kostnader som tidigare burits av pastoratet nu är föreningens. Under 2021 gäller 

detta energi och uppvärmning.  

Styrelsen har för avsikt att anpassa kapellet för fler aktiviteter och att rusta upp fastigheten och har 

hittills utan framgång sökt om medel från Sotenäs Kommun för ändamålet. Fler ansökningar kommer 

att göras, men för att ändå komma i gång med arbetet har styrelsen budgeterat med att vissa 

investeringar skall finansieras med föreningens medel. Ideella insatser kommer också att vara 

nödvändiga och liksom pandemin påverka i vilken takt som åtgärderna kan genomföras, liksom 

pastoratets process för att ta kyrkorummet ur bruk. Nedan presenteras förslag till investerings- resp 

driftbudget för innevarande räkenskapsår. 

 

Investeringsbudget 

Värmepump inkl el-översyn 55 000 
Möbler, inredning 32 000 
Fiber 29 000 
Golvslipning, stora salen 4 000 
Totalt 120 000 

 

Budget och verksamhetsplan 

för räkenskapsåret 2021 för 

Hovenäsets Kapellförening 



Hovenäsets Kapellförening   org.nr. 854600-5292 
 

 

Driftsbudget 

 

 

Under våren har det inte varit någon verksamhet i kapellet och pandemiläget är fortfarande osäkert 

när denna budget presenteras. Styrelsen har räknat med 5 000 kr i intäkt i form av bidrag och avgifter 

etc från aktiviteter i kapellet under hösten. 

Under 2021 står Sotenäs Pastorat för fastighetsförsäkringen, men denna kostnad kommer 

kapellföreningen att få bära från 2022. 

Föreningen har utöver vad som framgår av budgeten 20 000 kr att spendera på anskaffning av 

utrustning för bildvisning genom ett bidrag som Thordén-stiftelsen beviljat för detta ändamål. 

 

Verksamhetsplan  

Den projektplan för utveckling av kapellet som togs fram av styrelsen under hösten 2020 ligger till 

grund för vissa av de aktiviteter som genomförs under 2021. Aktiviteterna genomförs i vissas fall av 

arbetsgrupper där ideella krafter i samhället medverkar. Utöver vad som förtecknas nedan har en 

stor insats gjorts under våren för att säkerställa att föreningens värdepapper är korrekt redovisade i 

bokföringen. 

 

Följande har genomförts under första halvåret: 

- Medlemsenkät om användning av kapellet 

 

- Utformning av vision för kapellets användning 

 

- Framtagning av långsiktig och generell plan för användningen av kapellet i framtiden 

 

- Inventering av behov när det gäller anpassning och upprustning av kapellet 

 

- Ansökan om anläggningsstöd från Sotenäs Kommun 

Intäkter   
Medlemsavgifter  13 000 
Bidrag/Övriga intäkter  5 000 
Utdelningar  7 000 
Totala intäkter  25 000 
   
Kostnader    
Reparationer och underhåll  -2 000 
Förbrukningsinventarier  -500 

Övriga kostnader  -500 
Kontorsmaterial  -1 000 
Datakommunikation  -1 200 
Bankkostnader  -1 300 
Energi, uppvärmning  -18 000 
Summa kostnader - löpande drift  -24 500 
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- Dialog med Sotenäs Pastorat 

 

- Genomgång av inventarier i kapellet inkl vad som ägs av föreningen resp pastoratet 

 

- Informationsaktiviteter i form av medlemsbrev, frågor & svar-dokument på hemsidan 

m.m. 

 

- Städdag på kapellplanen 

 

- Arbetet med rutiner, villkor m.m. för användning av kapellet har påbörjats 

 

- Installation av den utrustning som Thordén-stiftelsen beviljat bidrag på 20 tkr för 

 

- Det har inte varit någon verksamhet i kapellet p.g.a. pandemin. Kapellplanen har 

dock använts flitigt för boulespel 

 

Följande planeras genomföras under andra halvåret: 

- Fortsatt samarbete med Sotenäs pastorat inför att kapellet tas ur bruk som kyrkorum 

såsom hantering av inventarier m.m. 

 

- Inleda anpassningen och upprustningen av kapellet så snart det är möjligt - mer 

flexibel möblering, golvslipning, el-översyn, installation av värmepump samt fiber 

 

- Ansöka om medel för investeringar från externa källor 

 

- Färdigställande av villkor, rutiner m.m. för användning av kapellet 

 

- Information till föreningar m fl om möjligheten att använda Hovenäsets Kapell och 

villkoren för detta 

 

- Styrelsen kommer att fortsätta att informera via medlemsbrev och hemsidan 

 

- När det gäller aktiviteter i kapellet, så hoppas styrelsen att sådana skall kunna 

komma igång under hösten samtidigt som kapellplanen fortsätter att användas för 

bl.a. boulespel. 

 

Styrelsen i Hovenäsets Kapellförening 
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Fullmakt 

 

 
Undertecknad ger härmed …………………………………….……………… fullmakt att för min räkning 

rösta på Hovenäsets Kapellförenings årsmöte 2021-06-27. 

 

 

 

 

 

Namn:…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Adress:…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Enligt föreningens stadgar, paragraf 8, har varje medlem en röst och rätt att företräda 

ytterligare en person via fullmakt. 

 


