
Protokoll från årsmöte iTyresö Strands Båtklubb
Lördagen den 8 maj 2010 klockan 1000 iKlubbhuset. (22 medlemmar)

§ 1. Mötets öppnande.
Åke Cyrus öppnade mötet och utlyste en tyst minut för Vanja och Evert Svensson som
nyligen avlidit.

§ 2. Val av mötesordförande och sekreterare.
Beslut: Åke Cyrus valdes till årsmötesordförande, Rolf Paulin till årsmötessekreterare.

§ 3. Val av justeringsmän och rösträknare.
Beslut: Kim Tiilikainen samt Stefan Spennare valdes till justeringsmän.

§ 4. Fråga om mötet är utlyst enligt stadgarna?
Beslut: Mötet ansågs vara utlyst enligt stadgarna.

§ 5. Presentation av verksamhetsberättelsen för år 2009.
Åke Cyrus gjorde en presentation där han bl. a. tog upp att utöver de traditionella
arbetsuppgifterna har man reparerat bojbåten och arbetat fram nya rutiner för sjösättning
och upptagning.

§ 6. Presentation av revisionsberättelsen för år 2009.
Jonas Hultgren redogjorde för revisionsberättelsen. (se bilaga 1)

§ 7. Balans- och resultaträkningen för år 2009.
Jonas Hultgren gjorde en genomgång av resultaten för 2009. Vi har ökat våra intäkter
med c. 30000 kr. I dag finns c. 295000 kr på kontot. (se bilaga 2)

§ 8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
Beslut: Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§ 9. Budget för år 2010.
Jonas Hultgren redogjorde för budgeten för år 2010.
Beslut: Budgeten godkändes.

§ 10. Val av styrelse för ett år.
Mandatperioden för styrelseledamot och suppleant är 2år, årligen avgår 3 resp. 4
ledamöter och en suppleant. Avgående ledamot och suppleant kan återväljas.
Ordförande och sekreteraren har avböjt omval.
Beslut: Jan-Olof Trygg valdes till ordförande, Åke Johansson valdes till sekreterare och
Kim Tiilikainen till styrelseledamot för år 2010.



§ 11. Hamnfogdarnas rapport.
Fogdarna redovisade att flera medlemmar har omärkta bojar och några har mycket dåliga
förtöjningar.
Beslut: Medlemmar som efter en varning av hamnfogde inte märkt sin boj kan mista sin
boj- eller bryggplats. Medlemmar som efter varning ej skaffat sig förtöjningar eller
fendertar enligt kraven i klubbens regler (se matrikel) kan också mista sin boj- eller
bryggplats.
Detta beslut skall bifogas i nästa utskick till medlemmarna samt anslås väl synligt på alla
tre bryggorna och på anslagstavlan.

§ 12. Övriga frågor.
a. Åke Cyrus föreslog att båtupptagningen skall vara 2 och 3 oktober.
Beslut: Mötet stödde Åkes förslag.
b. Tommy Scherp berättade att vi är tvungna att skaffa en ny plåt till sjösättningsrampen.
Plåten kommer att kosta ca.9 kronor kilot. Totala kostnaden uppskattas till 50 000 kr.
Beslut: Mötet stödde Tommys förslag.
b. Jan-Olof Trygg tog upp ett förslag som presenterats om att vi ansluter vår klubb till

Svenska Båtunionen SBU.
Beslut: Frågan bordlades i avvaktan på mer information om krav/fördelar med SBU.
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