
 

Verksamhetsberättelse 2011 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 

Stig Tallberg, Suppleant, Tony Hultberg. 

Styrelsen och har genomfört 9st protokollförda sammanträden.  

Klubben har ca 140 medlemmar och bryggplatserna är fullbelagda med en kölista som hanteras av 

hamnkaptenerna. Det finns lediga svajplatser. 

 

Större aktiviteter och händelser under året: 

Genomfört stora reparationer på bryggorna eftersom isen brutit sönder stolpar och 

fästanordningar. Genom stor arbetsinsats från medlemmar kunde vi sjösätta endast ett par veckor 

senare än planerat. 

 

Genomför en kontinuerlig rationalisering för administration av olika delar av båtklubbens 

verksamhet, t ex genom att många medlemmar har valt att få sin information från båtklubben 

endast via e-post istället för per brevpost. Kontinuerligt läggs aktuell information omgående ut på 

hemsidan vid behov, samt via anslag på klubbens anslagstavla. 

 

Startat en dialog med Tyresö Kommun om förändring av området runt båtklubben 

Syftet med dialogen är att hellre förekomma än att förekommas av beslut från kommunen, samt 

att försöka styra dialogen och besluten till att passa båtklubbsmedlemmarnas, tillika de boendes, 

önskemål i den generella förändringsprocessen. Genom den utskickade enkäten till 

båtklubbsmedlemmar/boende i området som båtklubben genomförde kring årsskiftet 2011 till 

2012 ökar styrelsens kunskap om de boendes önskemål. Mer information finns på hemsidan. 

 

Båtklubben har fått en hyresgäst/årsvis genom Tyresö Vindsurfing klubb. Två containrar 

tillhörande vindsurfingklubben hyr plats av båtklubben för uppställning. I avtalet styrs bland annat 

att containrarna ska målas gröna samt ordning och reda kring platsen ska upprätthållas. 

 

En fisketävling av & för medlemmarna hölls nere vid båtbryggorna under sensommaren 2011. 

Det här blev en mycket uppskattad tillställning med hög koncentration på flötet och att ha den 

bästa masken på kroken samt att inte bränna korven på grillen för mycket… 

Lyckliga vinnare och fina priser delades ut. Säkerligen en återkommande aktivitet för sommaren 

2012, håll utkik efter inbjudan. 

 

Tyvärr drabbades båtklubben under 2011 av flera mindre och större ingrepp av tjuvar och 

oönskade gäster. Även närliggande klubbar och bryggor drabbades. I minst två omgångar stölder. 

Närpolis Claes Ursing bjöds in till ett mindre föredrag kring polisens arbete och vad vi själva i 

båtklubben kan göra för att minska risken för stölder och skadegörelse. Vi samlades en 

eftermiddag vid bodarna. Löpande kontakt mellan Claes och styrelsen finns. 

 

4. Verksamhetsplan för 2012  
 

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

dialog med Tyresö Kommun om utveckling av båtklubbens område. 


