
 

 

Kallelse till årsmöte 2015 i Tyresö Strands Båtklubb  
 

Söndagen den 10 maj 2015 klockan 12:30-14.00. Lokal Nyfors 

i hus B vid Kvarnhjulet (karta se nedan) 

§ 1. Mötets öppnande  

§ 2. Val av mötesordförande och sekreterare  

§ 3. Fråga om mötet är utlyst enligt stadgarna  

§ 4. Fastställande av dagordning 

§ 5. Val av 2 justeringsmän och rösträknare  
§ 6. Protokoll från förra årsmötet (finns på hemsidan)  

§ 7. Verksamhetsberättelsen för år 2014 

§ 8. Årsredovisningen för år 2014  

§ 9. Revisionsberättelsen för år 2014  

§ 10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet  

§ 11. Val av styrelseledamöter och suppleanter  

§ 12. Val av två revisorer och suppleanter  

§ 13. Avgifter 2016 

§ 14. Budget för 2015, prognos för 2016 

§ 15. Hamnkaptenernas rapport  

§ 16. Information om utveckling av båtklubbens område 

§ 17. Information om avtal med Tyresö kommun 

§ 18. Ändring av stadgar 

§ 19. Ändring av regler 

§ 20. Övriga frågor.  

§ 21. Mötets avslutande  

 
Samtliga dokument inför årsmötet finns på hemsidan www.tsbk.se 

 

http://www.tsbk.se/


 

 

 

Verksamhetsberättelse 2014 TYRESÖ STRANDS BÅTKLUBB  
 
Styrelsens verksamhetsberättelse 
Styrelsen har bestått av Ordförande: Jan Trygg, Vice ordf Kim Tiilikainen, Sekreterare Åke 

Johansson, Kassör Jonas Hultgren, Hamnkaptenerna Tommy Scherp o Kim Lind, Förrådsmästare 

Roger Stormark, Suppleanter Andrew Wacker och Tony Hultberg. Under våren har Klas Widmark 

varit adjungerad som förrådsmästare. Styrelsen har genomfört 11 protokollförda sammanträden samt 

ett antal planeringsmöten för utveckling av området. Klubben har 231 medlemmar och bryggplatserna 

är fullbelagda med en kölista för medlemskap i båtklubben. Det finns lediga svajplatser. Vi har haft ca 

65 vinterliggare under vintern 2014/2015. 

 

Miljö 

Klubben har efter föreläggande lämnat in en handlingsplan till Södertörns Miljö och Hälsoskydds 

förbund hur hantering av miljön. Vi genomför en egenkontroll två gånger per år hur alla 

klubbmedlemmar hanterar miljön. En säck för konservering och provstart av motorer finns i övre 

boden. En intensiv diskussion om bottenfärg pågår inom båtvärlden. Allt fler slutar att bottenmåla sina 

båtar med giftfärg och tvättar dem istället i båttvättar ett par gånger per år. Se hemsidan för mer info 

och råd hur vi kan bidra till ett miljövänligare båtliv och friskare hav. En båt i klubben ingår i ett prov 

under 2015 för miljövänliga bottenfärger. 

 

Större aktiviteter och händelser under året 
Vinterunderhåll, länspumpning och avisning, av betongbryggan har gjorts. 

 

En dialog pågår med Tyresö Kommun om förändring av området runt båtklubben. Styrelsen har lagt 

ned mycket arbetet med att planera, kalkylera, och informera om nya bryggor och bodar. Beslut om 

vattendom för badet och båtklubbsområdet togs under våren. En dialog har också förts med Tyresö 

kommun om klubbens nyttjanderättsavtal och utvecklingsavtal. Ingen överenskommelse har ännu 

uppnåtts utan nuvarande avtal gäller med tillägget att medlemskap är möjligt utan att vara med i 

villaägarföreningen. 

 

Båtklubbens medlemmar får information via mail, via post, via hemsida, www.tsbk.se, samt via ett 

Facebook-konto. Informationen sätts också upp på anslagstavlan och/eller på bryggorna. 

 

Styrelsen manar starkt till alla medlemmar att ofta röra sig i området och iaktta vad som sker. Vid 

misstanke kan man kontakta styrelsen eller polisen på tel.11414. Styrelsen har löpande kontakt med 

närpolisen i Tyresö. 

 

Verksamhetsplan för 2015 

Förutom sedvanlig hantering av båtklubbens verksamhet kommer styrelsen fortsatta föra en dialog 

med Tyresö Kommun om utveckling av båtklubben inklusive avtal. 

Arbetet med att planera de nya bryggorna fortsätter och bryggorna kan troligen vara klara till 

båtsäsongen 2016om allt går enligt planerna.  

Sök aktuell information på hemsidan, samt via anslag på klubbens anslagstavla. 

Styrelsen Tyresö Strands Båtklubb/2015-04-16 

http://www.tsbk.se/

