Protokoll - TSBK årsmöte 2020
Torsdagen den 26 april 2020 kl. 16.00 – 17.30
Plats. TSBK klubbområde, Tyresö Strand

§ 1. Mötet öppnades
§ 2. Årsmötet valde Krister Mandorff till mötesordförande och Stefan Nyberg till
mötessekreterare
§ 3. Årsmötet beslutade enhälligt att mötet är utlyst enligt stadgarna och att senareläggning
av årsmötet utifrån COVID-19 situationen (smittrisk) är godkänt av årsmötet.
§ 4. Årsmötet beslutade dagordningen enligt kallelsen.
§ 5. Årsmötet valde Tomas Viberg och Rickard Ljung till justeringsmän samt Lars-Åke
Lindblom till rösträknare
§ 6. Årsmötet noterade att protokoll från förra årsmötet finns på hemsidan.
Ordföranden redogjorde för de frågor som medlemmar lyfte på föregående l:
● Presentation av diskussioner i styrelsen huruvida medlemmar som lämnar bryggplats
ska få förtur för ny plats om de skaffar ny båt i närtid:
o Frågan är komplex i och med att det dels finns bytesköer och
andrahandsuthyrning.
o Givet att medlemmar har rätt att hyra ut sin plats i två år så fortsätter
utvärderingen och tas upp igen på nästkommande årsmöte.
● Diskussion kring förslag från Karl-Henrik Anner angående beräkningsgrund för
bryggplatser endast utifrån båtbredd.
o Styrelsen har diskuterat frågan och anser att båtens längd bör han en
påverkan på bryggplatsavgiften. Motion till 2021 att rösta om ny bryggmodell.
o Frågan kommer behandlas som formell motion på årsmöte 2021.
§ 7. Verksamhetsberättelsen för år 2019
Muntliga summeringar baserade på verksamhetsberättelsen gjordes av:
● Krister Mandorff angående det allmänna styrelsearbetet
● Kim Lind angående hamnanläggningen
● Milan Brodsky angående miljö
● Stefan Nyberg angående sjösport.
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● Nadja Vigert angående Härsö.
● Jonas Hulgren angående ekonomi
Årsmötet godkände publicerad verkamhetsberättelse.
§ 8a. Årsredovisningen för år 2019
● Kassören redovisade huvudpunkterna i Årsredovisningen 2019.
● Kassören rapporterade att TSBK har en stabil ekonomi även givet de investeringar
som gjorts och planeras.
§ 8b. Revisionsberättelsen presenterades av Karl-Henrik Anner.
Revisorerna har synpunkter på ett antal protokoll som saknar korrekt datumhänvisning till
föregående protokoll; att bakgrunden till vissa beslut ej är redovisade samt att vissa
publicerade sammanfattningar innehåll punkt som ej fanns i protokoll.
Revisorerna tillstyrker att Årsredovisningen upprättats enligt god redovisningssed.
§ 9. Revisorerna tillstyrker att ge styrelsen ansvarsfrihet.
Årsmötet beslutade enhälligt bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
§ 10. Val av styrelseledamöter
a. Årsmötet valde enhälligt Krister Mandorff som ordförande.
b. Årsmötet valde enhälligt Jonas Hultgren som kassör
c. Årsmötet valde enhälligt övriga ledamöter i enlighet med
valberedningens förslag:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Krister Mandorff, omval 2 år
Nadja Vigert, omval 1 år kvar
Jonas Hultgren, omval 2 år
Stefan Nyberg, omval 2 år
Kim Lind, omval 1 år kvar
Tommy Lilja, omval 1 år kvar
Milan Brodsky, omval 2 år
Lars-Åke Lindblom, nyval 2 år
Lars-Åke Hammar, fyllnadsval 1 år
Anders Rudin, fyllnadsval 1 år

§ 11. Val av valberedning
a. Årsmötet beslutade i enhälligt välja Christina Sturesson till sammankallande
ledamot.
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b. Årsmötet beslutade i enhälligt välja Mikael Bogefors som ledamot av
valberedning.
c. Nicklas Spångmark presenterades som styrelsens förslag till val av ledamot
till valberedningen. Årsmötet godkände enhälligt styrelsens förslag.
§ 12. Val av två revisorer
a. Eva Hertzberg valdes enhälligt för omval 1 år.
b. Karl-Henrik Anner valdes enhälligt för omval 1 år.
§ 13. Avgifter 2020

Årsmötet beslutade enhälligt angående den enda föreslagna avgiftsförändringen:
Förtöjningar för upptagna båtar ska vara borta den 1 november. Avgift för ej
borttagna förtöjningar 14 dagar efter påminnelse ändras från 1500 kr till 500 kr.

§ 14. Budget för 2020, prognos för 2021 samt långsiktig plan
Kassören presenterade finansplan 2019 – 2024.
Årsmötet beslutade om budget för 2020 enligt förslag och plan.

§ 15. Förslag om förändring av stadgar avseende avgifter inom Jolle/Sjösportsektionen
Nuvarande formulering i stadgarna:
”§ 3 – Avgifter. 1. Samtliga avgifter fastställs av årsmötet för nästkommande kalenderår”
Förslag till principiell förändring ändring:
”§ 3 – Avgifter. 1. Avgifter fastställs av årsmötet för nästkommande kalenderår, med
undantag för avgifter inom sjösport och ungdomsverksamheten som ej fastställs av årsmötet
utan fastställs i verksamheten.”
Årsmötet tog enhälligt ett slutgiltigt andra beslut om att införa förändringen enligt förslag.
§ 16. Information om nya regler
Det finns inga nya regler.

§ 17. Övriga frågor och motioner
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Förslag till förändring av stadgar från medlem 96, Stefan Nyberg:
Förslag till stadgeändring: "§ 3 – Avgifter 1. De tre huvudavgifterna (1) medlemsavgifter, (2)
bryggplatsavgift, (3) vinterplatsavgift som fastställs av årsmötet för nästkommande
kalenderår.
Årsmötet tog ett första beslut att stödja förslaget med tillägget att ”alla återkommande
avgiften ska fattas av årsmötet”. På nästkommande medlemsmöte kommer frågan tas upp
igen givet krav på beslut på två medlemsmöten.
Motion till årsmöte 2021: Sen inkommen motion till årsmötet 2019 angående förädnring av
beräkning av bryggavgifter ska behandlas på årsmötet 2021.
§ 18. Ordföranden avslutade mötet.

Stefan Nyberg
Protokollförare

Tomas Viberg

Richard Ljung

Justerare

Justerare
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