
 

 

Kallelse till årsmöte 2017 i Tyresö Strands Båtklubb 
 

Måndag den 20 mars 2017 klockan 18.30  

I Bygdegården på Kyrkvägen 7, vid Tyresö Kyrka 

§ 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 2016 

§ 8. Årsredovisningen för år 2016  

§ 9. Revisionsberättelsen för år 2016  

§ 10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet  

§ 11. Val av styrelseledamöter 

§ 12. Val av två revisorer 

§ 13. Avgifter 2017 

§ 14. Budget för 2017, prognos för 2018 

§ 15. Hamnkaptenernas rapport  

§ 16. Information om utveckling av båtklubbens område 

§ 17. Övriga frågor.  

§ 18. Mötets avslutande  

 
Samtliga dokument inför årsmötet finns på hemsidan www.tsbk.se 

http://www.tsbk.se/


Verksamhetsberättelse 2016 TYRESÖ STRANDS BÅTKLUBB  

 
Styrelsens verksamhetsberättelse 
Styrelsen har bestått av Ordförande: Klas Widman Vice ordf Krister Mandorff, Sekreterare Dan 

Oxing, Kassör Jonas Hultgren, Hamnkaptenerna Kim Lind, Jan Trygg och Roger Stormark 

Förrådsmästare Kim Tiilikainen och Åke Johansson samt utbildningsansvarig Nadja Vigert. Styrelsen 

har genomfört 18 protokollförda sammanträden. Klubben har 308 st medlemmar och bryggplatserna är 

fullbelagda med en kölista för medlemskap i båtklubben. Det finns lediga svajplatser. Vi har haft ca 80 

vinterliggare under vintern 2016/2017. 

 

Större aktiviteter och händelser under året 
Den nya brygganläggningen blev klar till båtsäsongen 2016 enligt plan. Tyresö kommun är dock 

fortsatt ägare till anläggningen då överlåtelseavtalet fortfarande inte är signerat 

 

Båtklubbens medlemmar får information via mail, via post, via hemsida, www.tsbk.se, samt via ett 

Facebook-konto. Informationen sätts också upp på anslagstavlan och/eller på bryggorna. 

 

Styrelsen manar starkt till alla medlemmar att ofta röra sig i området och iaktta vad som sker. Vid 

misstanke kan man kontakta styrelsen eller polisen på tel.11414. Styrelsen har löpande kontakt med 

närpolisen i Tyresö. 

 

Verksamhetsplan för 2017 

Sedvanlig hantering av båtklubbens verksamhet som nu är mer tidskrävande när klubben är betydligt 

större. Fortsatt arbete med att få ordning på överlåtelseavtalet rörande den nya anläggningen gentemot 

kommunen. Under 2017 kommer styrelsen att fortätta jobba med att få allt med den nya anläggningen 

att fungera som planerat. Styrelsen ser ett stort behov av att få fler medlemmar att engagera sig och vi 

ska starta upp flertalet fasta arbetsgrupper. 

År 2017 blir starten för vår ungdomsverksamhet. Båtklubben har fått ett stipendium på 30.000 kr från 

Båtunionen vilket är en alldeles utmärkt start. Vår ambition är att bygga en så bra miljö som möjligt 

för aktivt båtliv för ungdomar. Vi vill att det ska vara enkelt att få in en jolle och prova och utvecklas 

under lugna och säkra former. Under året kommer vi även undersöka konkreta intresset bland 

medlemmarna och givetvis använda det som input till planeringen. 

 

 

Sök aktuell information på hemsidan, samt via anslag på klubbens anslagstavla. 

Styrelsen Tyresö Strands Båtklubb 

http://www.tsbk.se/

