
Protokoll från årsmöte iTyresö Strands Båtklubb
Lördagen den 11 maj 2013 klockan 1100.

§ 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 samt rösträknare
Beslut: Leif Sjöberg och Stefan Spennare valdes till justeringsmän.

§ 6. Protokoll från förra årsmötet (finns på hemsidan)
Beslut: Förra mötes protokoll godkändes.

§ 7. Verksamhetsberättelsen för år 2012
Jan Trygg presenterade verksamhetsberättelsen och informerade också om utvecklingen av
klubbens område samt nyttjanderättsavtalet med Tyresö kommun, information finns även på
hemsidan. En.karta över fårslaget på placering av n.yabryggor finns iövre containern..

§ 8. Årsredovisningen för år 2012
Jonas Hultgren presenterade årsredovisningen, som också finns på hemsidan. Idag har
klubben tillgångar på 353 036 kr.

Styrelsen föreslår att årets resultat, - 6763 kronor, jämte från föregående år balanserat resultat,
159 457 kronor, tillsammans 152 694 kronor, överförs i ny räkning.

§ 9. Revisionsberättelsen för år 2012
Jonas Hultgren redogjorde för revisionsberättelsen.

§ 10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
Beslut: Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2012.

§ 11. Val av styrelseledamöter och suppleanter
1 år kvar: Jan Trygg, Åke Johansson, Kim Tiillikainen, Tommy Scherp och Andrew Wacker
(suppleant).
Beslut:
Nyval: Roger Stormark på 2 år.
Omval styrelseledamöter: Jonas Hultgren, Kim Lind och Tony Hultberg (suppleant) på 2 år.
Omval valberedning: Yngve Nordenstam, och Peter Larsson på 1 år ..
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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 2014,
Beslut: Med 26 röster för och 5 emot beslutade medlemsrnötet att höja avgiften för bryggplats
till 450 kr. Avgiften för svaj liggare som inte är medlemmar höjs till 2000 kr. Slipavgiften för
icke medlemmar ligger kvar på 150kr.

Avgifterna bifogas protokollet.

§ 14. Budget för år 2013
Jonas Hultgren redogjorde för budget 2013 och prognos 2014.
Beslut: Budgeten godkändes.

§ 15. Hamnfogdarnas rapport
Påtalat och hanterat bristfälliga förtöjningar, bla har kaus saknats på förtöjningar vilket gjort att
tamparna nötts av.
Tagit bort kvarglömda förtöjningar efter 15 november.
Containerna har renoverats.
Många bojar är omärkta, alla ska vara försedda med nummer.
Ytterligare en klubbåt införskaffats och motor renoverats.
Strömbildare monterades under bryggorna för att skona dem från islossning, fungerade över
förväntan.
Enjollebrygga byggd för att underlätta användningen av småjollar.
Bommen till klubbområdet ska alltid vara låst ror att försvåra för ohederliga att ta våra prylar.

§ 16. Information om utveckling av båtklubbens område
Se § 7. Styrelsen föreslår att det skapas en arbetsgrupp när det blir aktuellt att mer i detalj
hantera frågor om nya bryggor i samband med byggande av piren.

§ 17. Information om medlemskap iSBU
Jonas presenterade styrelsens förslag om gå med i SBU. Motivet är att de har bra
administrativa verktyg och att det går att la lån till utbyggnad av bryggor via SBU, om
klubben varit medlem minst ett år.

§ 18. Information om nyttjanderättsavtalet med Tyresö kommun
Befintligt avtal är övertaget av Tyresö kommun. Det finns en önskan från kommunen att
klubben blir en öppen båtklubb, i övrigt diskuteras ingen ändring av nyttjanderättsavtalet.

§ 19. Ändring av stadgarna
Det utskickade förslaget på ändring av stadgarna presenterades och diskuterades. Ett förslag
var att endast stryka meningen "är medlem i Tyresö Strands Villaägarförening", som inte
längre finns. Vid voteringen mellan de två förslagen, styrelsens förslag och förslaget att
endast stryka en mening; blev resultatet att 25 för styrelsens förslag och 3 för föreslaget att
endast stryka en mening.
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Beslut: Årsmötet beslutade att ändra stadgarna enligt styrelsens förslag, bifogas. En kallelse
kommer att skickas ut till extra medlemsmöte 4 juni kl 19.00 vid båtklubben, eftersom.det
krävs två medlemsmöten for att ändra stadgar.

§ 19. Övriga frågor

Margareta uppmanar alla att komma ihåg att anmäla ändringar av adressuppgifter mm till
henne.
Storleken på båt som får ligga vid bryggorna diskuterades. Längd, bredd, och tyngd bör
tillsammans styra om båt får ligga vid bryggorna.
Beslut: Styrelsen fick i uppdrag att till medlemsmötet den 4/6 utarbeta forslag på hur
begränsningen av båt som får ligga vid brygga ska utformas. Mia Qwämtröm deltar i detta
arbete.

§ 19. Mötets avslutande
Ordforande tackade alla närvarande for visat intresse och forklarade mötet avslutat.

Årsmötes eterare
Åke Johans nJ,l '
----~--~~--------------

Årsmötesordförande
Jan Trygg

/

Justerare
Leif Sjöberg

Justerare
Stefan, Spennare

Två bilagor: Avgifter 2014 och forslag på stadgeändringar
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