
 

 

Kallelse till årsmöte 2013 i Tyresö Strands Båtklubb  
 
Lördagen den 11 maj 2013 klockan 11 vid båtklubben.  

 

§ 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 2012  

§ 8. Årsredovisningen för år 2012  

§ 9. Revisionsberättelsen för år 2012  

§ 10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet  

§ 11. Val av styrelseledamöter och suppleanter  

§ 12. Val av 2 revisorer och suppleanter  

§ 13. Avgifter 2014 

§ 14. Budget för år 2013, prognos för år 2014  

§ 15. Hamnkaptenernas rapport  

§ 16. Information om utveckling av båtklubbens område 

§ 17. Information om medlemskap i SBU 

§ 18. Info. om nyttjanderättsavtalet med Tyresö kommun 

§ 19. Ändring av stadgar 

§ 20. Övriga frågor.  

§ 21. Mötets avslutande  

 
Samtliga dokument inför årsmötet finns på hemsidan 

www.tyresostrand.se/Båt&brygga/Tyresö strands båtklubb/Årsmöten 



Verksamhetsberättelse 2012 TYRESÖ STRANDS BÅTKLUBB  
 
Styrelsens verksamhetsberättelse 
Styrelsen har bestått av Ordförande: Jan Trygg, Vice ordf Kim Tiilikainen, Sekreterare Åke 

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

Andrew Wacker, Suppleant, Tony Hultberg. Styrelsen och har genomfört 7 protokollförda 

sammanträden. Klubben har ca 150 medlemmar och bryggplatserna är fullbelagda med en kölista som 

hanteras av hamnkaptenerna. Det finns lediga svajplatser. 

 

Miljö.  

Vi genomför en egenkontroll två gånger per år hur alla klubbmedlemmar hanterar miljön. 

Saneringsmateriel för oljespill införskaffat till uppläggningsplatsen. 

Se hemsidan för mer info och råd hur vi kan bidra till ett miljövänligare båtliv och friskare hav. 

 

Större aktiviteter och händelser under året: 

Vi har genomfört omfattande reparationer på våra bodar, samt köpt in ytterligare en mindre bod. 

Taggtråd uppsatt på bryggorna för att förhindra obehöriga att ta sig ut på bryggorna. Kamerabevakning 

installerad på bryggorna. En måsflotte utlagd för att försöka locka måsarna att använda den istället för 

våra båtar som toalett. En omfattande besiktning med åtgärder av elanläggningen har genomförts för 

att höja elsäkerheten. Tyresö Kommun har skyltat parkering och badplats tydligare för att undvika 

missförstånd och för att minska onödigt spring på vårt område. Markarbete och grusning vid 

slipområdet för att underlätta i- o upptagning på rampen. 

Införskaffande av två stycken strömvirvlar för att bespara våra bryggor vid islossning om våren. 

Arbetsplikt och brygglag har införts i klubben och vi kommer arbeta vidare för att dessa regelbundet 

ska verka för en spridning av arbetsfördelningar och kunskap i klubbens verksamhet. 

 

Markägare är skiftat kring årsskiftet av lantmäteriet för klubbområdet. Marken är nu överförd från  

Tyresö Strands Markägarförening till Tyresö Kommun. Kommunen har övertagit alla aktuella avtal 

även för andra berörda bryggföreningar. En dialog pågår med Tyresö Kommun om förändring av 

området runt båtklubben. Ett första förslag till projektplan finns framtagen för förändringsarbetet. 

Ansvar och skötsel av mark, träd och slyröjningar inom strand och parkområdet utförs från 2013 av 

Tyresö kommun. 

Mer aktuell information finns på hemsidan och delges löpande till medlemmarna. 

 

Den numer årliga metartävlingen av & för medlemmarna hölls traditionsenligt nere vid båtbryggorna 

under sensommaren 2012. Här grillas det även korv om inte fiskpinnar. 

Vi hade lyckliga vinnare och fina priser delades ut. 

 

Tyvärr drabbades även båtklubben under 2012 av ett flertal mindre och större ingrepp av tjuvar. 

Lås även era små jollar för att försvåra att obehöriga ror ut till svajliggare. 

Vid upprepade omröstningar om vaktgång i båtklubben har medlemmarna valt att inte införa vaktgång 

vilket naturligtvis leder till ostört arbete för buset. 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 2013 

Förutom sedvanlig hantering av båtklubbens verksamhet kommer styrelsen att behöva fortsatt föra en 

dialog med Tyresö Kommun om utvecklingen av båtklubbens område. 

Kontinuerligt läggs aktuell information omgående ut på hemsidan vid behov, samt via anslag på 

klubbens anslagstavla. 

Styrelsen Tyresö Strands Båtklubb/2013-04-16 


