Protokoll från årsmöte iTyresö Strands Båtklubb
Lördagen den 13 maj 2012 klockan 1000.
§ 1. Mötets öppnande
Jan Trygg öppnade mötet.
§ 2. Val av mötesordförande och sekreterare
Beslut: Jan Trygg valdes till årsmötesordförande, Åke Johansson till årsmötessekreterare.
§ 3. Fråga om mötet är utlyst enligt stadgarna
Beslut: Mötet ansågs vara utlyst enligt stadgarna.
§ 4. Fastställande av dagordning
Beslut: Mötet godkände dagordningen.
§ 5. Val av 2 justeringsmän och rösträknare
Beslut: Margareta Söderquist och Nicklas Spångmark valdes till justeringsmän.
§ 6. Protokoll från förra årsmötet (finns på hemsidan)
Beslut: Förra mötes protokoll godkändes.
§ 7. Verksamhetsberättelsen för år 2011
Jan Trygg presenterade verksamhetsberättelsen,

information finns även på hemsidan.

§ 8. Balans- och resultaträkningen for år 2011
Jonas Hultgren presenterade årsredovisningen, som också finns på hemsidan. Idag finns ca
376000 kr på kontot.
Styrelsen föreslår att årets resultat, 8 810 kronor, jämte från föregående år balanserat resultat,
150647 kronor, tillsammans 159457 kronor, överfors i ny räkning.
§ 9. Presentation av revisionsberättelsen for år 2011
Jonas Hultgren redogjorde för revisionsberättelsen.
§ 10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
Beslut: Styrelsen beviljades ansvarsfrihet for år 2011.
§ 11. Val av styrelseledamöter och suppleanter
Avgår: Stig Tallberg som avtackades med applåd
1 år kvar: Jonas Hultgren, Kim Lind, Tony Hultberg
Beslut:
Nyval: Andrew Wacker
Omval: Jan Trygg, Åke Johansson, Kim Tiillikainen, Tommy Scherp
Omv~1 valberedning: Yngve Nordenstam, Peter Larsson
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§ 12. Val av 2 revisorer och suppleanter
Beslut: Mötet godkände val av endast en revisor, Marika Norden.
§ 13. Fastställande av avgifter för 2012-2013
Beslut: Utskickat förslag godkändes efter förtydligande av text och efter två voteringar om
enskilda avgifter:
a. Dåliga förtöjningar (ej enligt klubbens regler), 22 för avgiften och 9 mot avgiften.
b. Utebliven arbetsplikt efter kvitterad kallelse till klubbarebte, 32 för avgiften.
Avgifterna bifogas protokollet.
§ 14. Budget för år 2012
Jonas Hultgren redogjorde för budget 2012 och prognos 2013.
Beslut: Budgeten godkändes.
§ 15. Hamnfogdarnas rapport
Påtalat och hanterat bristfälliga förtöjningar

Monterat fendrar nock 3:ans brygga
Byggt om stora motorbåtsvagnen
Det har förekommit inbrott och stölder ur båtar under sommaren
En försvunnen båttrailer under sommaren
Tagit bort kvarglömda förtöjningar efter 15 november
Genomfört akut reparation av 1:ans brygga efter islossning
Monterat fendrar på bojbåt
§ 16. Vaktgång
Beslut: Votering genomfördes och utfallet blev 11 för och 15 mot vaktgång. Vaktgång införs
alltså inte enligt ordförandens förslag.
En medlem kommer att ge förslag på en teknisk bevakning av bryggorna som styrelsen sedan
kan besluta om. Mötet godkände upp till ett belopp av max 10.000 kr för skyltning och
attrapper i avskräckande syfte.
§ l 7. Brygglag
Beslut: Brygglag införs enligt utdelat förslag Bifogas protokollet
§ 19. Övriga frågor
Ordförande redogjorde för dagsläget angående utveckling av ormrådet. Enligt protokoll från
Lantmäteriet kommer Tyresö Kommun att ta över befintliga arrendeavtal med Tyresö Strands
Båtklubb (gäller till 2028) när marköverlåtelse sker mellan Tyresö Strands Markägarförening
och kommunen. Det finns idag ingen tidplan när detta sker.
Ett möte mellan båtklubben och kommunen ska ske innan sommaren för att diskutera
planerna för området.
Styrelsen kommer att informera medlemmarna så fort någon väsentlig förändring sker och
även kalla till medlemsmöte om större beslut måste tas.
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För aktuell information, se hemsidan.

Höstupptagning blir troligen sista helgen i september.
Margareta uppmanar alla att komma ihåg att anmäla ändringar av adressuppgifter mm till
henne. Sekreteraren uppmanar medlemmar att anmäla intresse för att få information via mail
istället för via post. Idag har 130 st av TSBK:s medlemmar (totalt 142 st) anmält detta mail.
12 st önskar vanlig post.
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Årsmötesse
erare •
Åke Johansson

- - ---

Årsmötesordförande
Jan Trygg

~!ft2i1l~S2~rI
Justerare
Margareta Söderquist

Två bilagor: Avgifter 2012-2013 och Brygglag
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Justerare
Niklas Spångmark

