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D K F C - DALARÖ KULTUR- OCH FÖRENINGSCENTRUM
Ideell förening med org. nr: 802443-6944

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019
Styrelsen för Dalarö Kultur- och Föreningscentrum avger härmed följande
verksamhetsberättelse för år 2019 med bokslut och budget 2020.
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Ändamål enligt föreningens stadgar
Föreningen grundades i januari 2008 och har som ändamål att verka för ett aktivt
kultur- och föreningsliv på Dalarö samt att hålla Dalarö Tullhus öppet för kulturella
och andra arrangemang.
Möten och sammanträden
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 6 protokollförda sammanträden och ett
ordförandemöte har hållits. Revisor Lars Palmgren har deltagit i flertalet
styrelsemöten. Årsmöte hölls 3 april 2019 i Tullhuset.
Verksamheten
Målet med föreningen är att göra Dalarö Tullhus, som är ett statligt
byggnadsminnesmärke förvaltat av Statens Fastighetsverk och tullhusparken till en
mötesplats för kultur- och föreningslivet på Dalarö med omnejd. Haninge kommun
hyr våning 2 med museum och våning 3, som föreningslivet disponerar.
DKFC är numera som lokalhållande förening en paraplyorganisation för Dalarös
föreningsliv och verkar för att samordna aktiviteter till nytta för Dalaröborna.
Föreningarna har som medlemmar tillgång till lokaler på våning 3 i Tullhuset.
Glädjande nog är idag samtliga större föreningar, med något undantag,
medlemmar i DKFC.
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DKFC hyr ut delar av lokalen på våning 3 till Hembygdsföreningen, och Dalarö
Information AB samt tar betalt av medlemsföreningar för dispositionsrätt till den övriga
lokalen med samlingssal, pentry och ett konferensrum. DKFC hyr även ut dessa
lokaler till privatpersoner och företag för dop- och begravningskaffe, födelsedagskalas, endagskonferenser, yoga m.m. Uthyrningen sköts av Dalarö Information,
Evenemang och Turistbyrå på Tullhuset.
DKFC är medlem i Bygdegårdarnas Riksförbund vars syfte är att svenska folkets
lagstadgade rätt till mötesfrihet ska garanteras och att det finns lokaler att hålla
möten i. Tullhuset besöks numera årligen av ca 14.000 besökare.
Hyresavtal med Haninge kommun
Föreningen hyr våning 3 i andra hand av Haninge kommun och nuvarande kontrakt
löper till 2022-04-30. I avtalet står bland annat ”Avsikten med upplåtelsen enligt
detta avtal är att invånare och föreningar på Dalarö, genom Dalarö Kultur- och
Föreningscentrum, skall få ökad tillgång till lämpliga lokaler för kulturella och
sociala sammankomster. I händelse av att hyresgästen får svårigheter att
uppfylla sina ekonomiska åtaganden enligt detta avtal är det parternas avsikt
att träffas för att på ett konstruktivt sätt diskutera möjligheten till en lösning på
problemet”.
DKFCs hyra är 75.000 kr/år. Vi utreder om föreningen i framtiden kan hyra både
våning 2 och 3 direkt av Fastighetsverket med stöd av kommunen och sponsorer.
Våning 1 hyrs sedan ett par år av Tullhuset Restaurant & Bar, vilket gör det möjlighet
att ge god service till föreningar och besökare vid olika aktiviteter samt utöka
dagkonferensverksamheten.
Medlemsfrågor
Ett viktigt mål för föreningen har varit att göra Tullhuset till ett attraktivt kulturhus för
Dalaröborna, både fast- och sommarboende, i alla åldrar. DKFC välkomnar även de
som bor i närområdet som t ex på Ornö, Kymendö och Gålö.
Efter bildandet hade DKFC som max 254 privatpersoner som betalande medlemmar.
Tullhusets betydelse som mötesplats för Dalarös föreningar har successivt stärkts,
då samtliga större föreningar och flera mindre föreningar på Dalarö numera är
medlemmar. 2019 var 2 företag, 17 föreningar och 40 privatpersoner medlemmar.
Årsavgiften har varit oförändrad kr 100:- för privatperson/förening samt kr 20:- per
evenemangstillfälle för icke medlemmar.
Kultur- och andra evenemang
Under året har som vanligt ett stort antal publika föreningsmöten arrangerats av
Dalarö Hälsa (lokalförening i Riksföreningen för Metabol Hälsa), Dalarö Hembygdsföreningen, Dalarö Företagarförening, Dalarö för integration, Dalarö Sportklubb,
Dalarö Båtklubb och Dalarö Ornö Utö Socialdemokratiska förening.
6 juni arrangerade DKFC traditionsenligt för elfte året Nationaldagen i Tullhusparken.
Festen börjar i Dalarö kyrka, där kyrkokören sjunger in våren, varefter det är en
flagghissningsceremoni utanför Tullhuset, där Dalarö sjöscouter hissar flaggan, tal
hålls och kyrkokören leder sången. I år invigdes dessutom Stiftelsen Barnens träds
grundare Jonas Paulman ett träd för att uppmärksamma barnens rättigheter, som
blev Boken i Tullhusparken. DKFC överlämnade sedan stafettpinnen till Dalarö kyrka
och i samband med julmarknaden invigdes Förkunnelseeken utanför kyrkan som
Barnens träd. Antalet Barnens träd i Sverige närmar sig nu 300. 2020 blev
Barnkonventionen lag i Sverige.
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2019 var det 300 år sedan skärgården inkl Dalarö brändes ner i samband med det
stora nordiska kriget. Under året ordnade DKFC i samarbete med Haninge kommun
och muséet HAMN i Fisksätra en föreläsningsserie om 4 föredrag om Östersjöpolitik i
300 år. Seminarierna var välbesökta och en separat utställning fanns i muséet under
året. DKFC är tillsammans med Dalarö Båtklubb, Dalarö Sjöscouter och Dalarö
Företagarförening också medarrangör i Höst- och Julmarknaden.
Hemsida och sociala media
Föreningens hemsida har adress www.tullhuset.org . Där redovisas aktiviteter och där
finns länkar till projekt på Dalarö. Hemsidan och inbjudningar sker på
www.dalaro.se/evenemang , via e-post till drygt 1500 personer och via Facebook
Visit Haninge med 3200 följare av Dalarö Information AB (Turistbyrå. Gästhamn och
Media).
Ekonomi
Föreningens intäkter är huvudsakligen medlemsavgifter och uthyrning. Hyran är
subventionerad av Haninge kommun.
Lokalhyran och lokalskötsel är de största utgiftsposterna. Därtill kommer kostnader
för den löpande driften, hemsida, marknadsföring, försäkring och möteskostnader.
Kostnaderna har ökat något. Intäkterna har ökat för hyresintäkter och konferens
samt bidrag. Föreningen redovisar en förlust på 23.664 kr för verksamhetsåret
(föreg.år – 37.206 kr). Styrelsen föreslår att disponibel vinst på kr 158.625 kr
balanseras i ny räkning.

2018

2019

Intäkter
Medlemsavgifter
Intäkter rumsuthyrning
Intäkter dop, begravning mm
Intäkter dispositionsrätt föreningar
Intäkter övriga, yoga, julmarkn, fika.
Sponsring/gåvor/Kulturbidrag
Diverse
Summa intäkter

4.700
35.000
9,800
37.500
9.850
5.000
45
101.895

6.500
43.750
10.000
39.900
9.400
5.000
90
114.640

Kostnader
Möteskostnader
Lokalhyra
Övriga lokalkostnader
Hemsida, register, inbjudningar
Trycksaker
Försäkring
Bankkostnader
Föreningsavgifter

-11.598
-75.000
-10.845
-29.953
-6.613
-1.130
-1.250
-2.712

-1.909
-75.000
-30.756
-25.547
0
-1.542
-1.250
-2.300

-139.101
-37.206
3

-138.304
-23.664

Resultaträkning

Summa kostnader
Resultat
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Balansräkning
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Inventarier och verktyg
Ack avskrivningar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Korta fordringar
Checkräkningskonto
Övr bankkonton
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Skulder och eget kapital
Eget kapital
Fond till minne av Anders Franzén
Fritt eget kapital
Vinst eller förlust föregående år
Årets resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Skuld Dalarö Information
Skuld DFI
Östersjöprojektet
Övriga upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital

2018

2019

26.942
-26.942
0

26.942
-26.942
0

19.200
89.426
100.064
208.690
208.690

2.500
52.537
80.064
135.201
135.201

-100.000
-70.673
-25.158
+37.206
-158.625

-80.000
-95.831
+37.206
+23.664
-114.961

-2.724
-1.451
-27.140
-18.750
-50.065
-208.690

+2.276
-906
-2.660
-18.950
-20.240
-135.201

Senaste nytt
Enligt beslut i Kommunfullmäktige ska ingen upphandling av turistbyråer i Haninge ske
från 2020-01-31. Dalarö Information AB (Turistbyrå, gästhamn och media), som
genom sin verksamhet har hållit Tullhuset öppet året runt sedan 2007, har inte I lika
stor utsträckning möjlighet att hålla museum och allmänna toaletter öppna på våning 2.
Föreningens verksamhet fortsätter på våning 3. Kommunen sponsorerar hyran med
75.000 kr enligt avtal som löper på 3 år till mitten av 2022. Men Tullhusets roll som
kulturhus försvagas och Dalarö blir utan en viktig attraktion, om inte finansieringen av
verksamheten på våning 2 kan lösas.
Nuvarande verksamhet på våning 3
DKFC är lokalhållande förening åt föreningslivet. Hembygdsföreningen har stora delar
av Dalarös arkiv där.
DKFC köper tjänster av Dalarö Information AB vad gäller öppethållande,
lokaladministration och bokning, medlemsregister och marknadsföring m.m.
Dalarö Information sköter även försäljning av skrifter m.m. åt föreningslivet.
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Föreningen har ansökt partnerskapsavtal med kommunen för att täcka underskottet
som lokalhållande förening på våning 3. Kommunen har meddelat att de kommer att
bevilja samma bidrag föreningen hade 2017 – 32.000 kr.
Vidare förlänger kommunen avtalet med Dalarö Information AB om tillsyn av museet
på våning 2, vilket möjliggör begränsat öppethållande helger under lågsäsong och
längre öppethållande under sommaren.
BUDGET 2020
DKFC Intäkter
Medlemsavgifter privatpersoner
Medlemsavgifter föreningar
Rumsuthyrning
Lokaldispositionsrätt föreningar
Övrig uthyrning
Sponsring/gåvor
Partnerskapsavtal kommunen
Intäkter totalt

4.000
2.000
20.000
41.000
12.000
5.000
32.000
116.000

Intäktspotential: Evenemang, företagskonferenser
och guidade skeppsvraks- och historiska turer.
Utgifter (inkl moms)
Lokalhyra
150.000
Kommunbidrag
-75.000
Lokalhyra netto
75.000
Lokaladministration
18.750
Drifts- och marknadsföringskostn 18.750
Bank, försäkring o. div kostnader
3.500
Totalt

116.000
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