
 

Kallelse till årsmöte i Tyresö Strands Båtklubb 
Lördagen den 7 maj 2011 klockan 10

00
 i Klubbhuset. 

 
§   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 2010 

 

§    8. Balans- och resultaträkningen för år 2010 

 

§  9. Presentation av revisionsberättelsen för år 2010 

 

§   10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet 

 

§   11. Val av styrelseledamöter och suppleanter 

 

§  12. Val av 2 revisorer och suppleanter 

 

§  13. Budget för år 2011  

 

§ 14. Hamnfogdarnas rapport 

 

§ 15. Ändring av stadgarna (nuvarande stadgar finns på hemsidan) 

 

§ 16. Medlemskap i Svenska Båtunionen 

 

§ 17. Övriga frågor. 

 

§ 18. Mötets avslutande 

 

  

Samtliga dokument inför årsmötet finns på hemsidan 

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

 



Verksamhetsberättelse 2010 
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 Olivio Sestian, 

Förrådsmästare Stig Tallberg, Suppleant, Mikael Lundberg och har genomfört 7 st protokollförda 

sammanträden. Klubben har 135 medlemmar och bryggplatserna är fullbelagda med en kölista 

som hanteras av hamnkaptenerna. Det finns lediga svajplatser. 

 

Större aktiviteter under året: 

 Förbättringsåtgärder kring sjösättning och upptagning av båtar.  

 Tagit fram en matrikel med medlems- och kontaktregister, samt en del informationssidor. 

Matrikeln blev mycket uppskattad av medlemmarna. Planen är att göra uppdateringar med 

några års mellanrum. 

 Infört E-post-kommunikation med medlemmarna där man mycket snabbt kan nå ut med 

information, samtidigt som vi sparar porto och administrationstimmar samt är 

skonsammare mot miljön. Några medlemmar väljer att fortsätta med endast papperspost 

och en del utskick ska gå med papperspost till alla medlemmar. 

 Startat en hemsida för båtklubben på Tyresö Strands Markägarförenings hemsida under 

rubriken Båt & brygga: www.tyresostrand.se  

 Monterat en ny körplåt till slipen som blev något billigare än budgeterat. 

 Genomfört ordinarie underhåll av bryggorna 

 Tagit fram ett egenkontrollprogram för miljö med kontrollpunkter som kommer att följas 

upp. 

 Skaffat absorberingsmedel och kärl för miljöfarliga vätskor som ska användas vid utsläpp.  

 Anordnat två tillfällen för grillkväll och samvaro. Trots busväder var vi cirka tjugofem till 

trettio personer som pratat knopar och ljugit om hård vind och haft trevligt. Finns det 

förslag på tillställningar eller föreläsningar så är styrelsen lyhörd för idéer på typer av 

aktiviteter som främjar gemenskap och samvaro. 

 

3. Miljöinspektion 

Södertörns Miljö o Hälsoskyddsförbund har genomfört en miljöinspektion av båtklubben. Vi 

klassas som en mindre ideell båtklubb och får betala en årlig miljöavgift om ca. 1600kr. 

Information om miljöfrågor finns på anslagstavlan, på hemsidan och i matrikeln. 

 

4. Verksamhetsplan för 2011 
Planen för verksamheten kommer att vara väldigt liknande föregående års verksamhet. 

Saker som direkt påverkar oss är planfrågor som rör området där Tyresö kommuns detaljplaner 

för området vann laga kraft i november 2010 i regeringsrätten vilket betyder att kommunen kan 

börja arbeta med den mark de nu har tillgång till (Strandängarna). I nuläget gäller det inte marken 

för båtklubben som fortfarande ägs av Markägarföreningen. Markägarföreningen kommer att 

överklaga ärendet i ytterligare en instans under 2011. Att förändringar kommer ske i vårt område 

är det ingen tvekan om. Vi är väldigt många som kämpar för att det ska bli en stegvis utbyggnad 

med så bra förändringar som möjligt med en båtklubb och ett strandbad med grönområden. 

Området i sig har sina begränsningar och en båtklubb har sina grundkrav för att kunna fungera. 

Säkerhet, miljö och funktionalitet är viktigt för oss. 

 

http://www.tyresostrand.se/

