
  

  
  
  
Protokoll - TSBK årsmöte 2021  
  
Onsdagen 24 mars 2021 kl 18:30-20:00  
  
Plats. Digitalt via Microsoft Teams  
  
§ 1. Mötet öppnades  (44 deltagare enl digital röstlängd, 1 st fullmakt inlämnad  
  
§ 2. Årsmötet valde Krister Mandorff till mötesordförande och Anders Rudin till mötessekreterare   
  
§ 3. Årsmötet beslutade enhälligt att mötet är utlyst enligt stadgarna.  
  
§ 4. Årsmötet beslutade dagordningen enligt kallelsen.   
  
§ 5. Årsmötet valde Magnus Landberg och Rickard Ljung till justeringsmän samt Gunnar Norbäck till rösträknare   
  
§ 6.  Årsmötet noterade att protokoll från förra årsmötet finns på hemsidan.   
  

● Ordföranden redogjorde för de frågor som medlemmar lyfte förra årsmötet  
            Dessa frågor kommer redovisas senare i mötet  
  
§ 7. Verksamhetsberättelsen för år 2020  
  
  
       Muntliga summeringar baserade på verksamhetsberättelsen gjordes av:   

● Krister Mandorff redogjorde för klubbens tillväxt och flytten av vågbrytaren. Och även kommunikationen 
med Tyresö kommun  

● Jonas Hultgren angående hamnanläggningen   
● Milan Brodsky angående miljö  
● Stefan Nyberg angående sjösport.   
● Nadja Vigert angående köläget, andrahandsuthyrning, och medlemssidorna  
● Lars-Åke Lindblom angående hamnplanen  
● Lasse Hammar angående säkerheten   
● Tommy Lilja angående klubbmästarens roll 2020  
● Stefan Nyberg berättar om klubbens utvecklingsprojekt  

       Årsmötet godkände publicerad verksamhetsberättelse.  
  
§ 8a. Årsredovisningen för år 2020  

● Kassören (Jonas Hultgren) redovisade huvudpunkterna i Årsredovisningen 2020   
  
§ 8b. Revisionsberättelsen För 2020 presenterades av Eva Hertzberg.  
  

●  Revisorerna tillstyrker att Årsredovisningen upprättats enligt god redovisningssed  
  



§ 8c Resultat och balansräkning inklusive disposition av årets resultat.   
  

● Årsmötet fastställer resultat och balansräkning inkl disposition av årets resultat  
  
  
§ 9. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet  
  

●  Revisorerna tillstyrker att ge styrelsen ansvarsfrihet.  
● Årsmötet beslutade enhälligt att ge styrelsen ansvarsfrihet.   

  
§ 10. Val av styrelseledamöter  

● Årsmötet valde enhälligt Krister Mandorff som ordförande.   
● Årsmötet valde enhälligt Jonas Hultgren som kassör  
  

       Årsmötet valde enhälligt övriga ledamöter i enlighet med valberedningens förslag:  
● Ordförande:  Krister Mandorff, omval 1år kvar  
● Vice ordförande: Nadja Vigert, omval 2 år  
● Kassör: Jonas Hultgren,  1 år kvar  
● Ledamot: Stefan Nyberg, 1 år kvar  
● Ledamot: Tommy Lilja, omval 2 år  
● Ledamot: Milan Brodsky, omval 1 år kvar  
● Ledamot: Lars-Åke Lindblom, omval 1 år kvar  
● Ledamot: Lars-Åke Hammar, omval 2 år  
● Ledamot: Anders Rudin, omval 2 år  
● Ledamot: Gunnar Norbäck, nyval 2 år  

  
  

§ 11. Val av valberedning  
● Årsmötet beslutade i enhälligt välja Christina Sturesson till sammankallande ledamot.  
● Årsmötet beslutade i enhälligt välja Mikael Bogefors som ledamot av valberedning.   
● Nicklas Spångmark presenterades som styrelsens förslag till val av ledamot till valberedningen. 

Årsmötet godkände enhälligt styrelsens förslag.  
  

§ 12. Val av två revisorer  
● Eva Hertzberg valdes enhälligt för omval 1 år.   
● Karl-Henrik Anner valdes enhälligt för omval 1 år.   

  
§ 13. Fastställande av avgifter för kommande räkenskapsår  
  

● Förslag till avgiftsförändringar:  
● Köavgift 200kr/år  
● Nyckelavgift 400kr, 300kr återfås vid retur  
● Borttappad nyckel 1000kr  
● Årsmötet beslutade enhälligt  att anta avgiftsförändringarna  
  

  
   
  

  
  
  
§ 14. Budget för 2021, prognos  samt långsiktig plan  
  



● Kassören presenterade finansplan 2019 – 2030.   
● Årsmötet beslutade enhälligt att anta budget för 2021 enligt förslag och finansplan.   

  
  
§ 15. Förslag om förändring av stadgar avseende avgifter  
  

● Nuvarande lydelse:  
           1 samtliga avgifter fastställs av årsmötet för nästkommande kalenderår  
  

● Förslag till ny lydelse efter justering enligt beslut på årsmötet 2020  
● §3 1. Årliga avgifter fastställs av årsmötet för nästkommande kalenderår. Övriga avgifter fastställs inom 

verksamheten.                 
● Årsmötet beslutade om att anta stadgeändringen  

  
  
§ 16. Övriga frågor och motioner  
  

●  Bastuflotte  
             Rickard Ljung berättar angående sin motion.  

●  1: Får styrelsen mandat att gå vidare och tillsätta en arbetsgrupp?    
Årsmötet beslutar enhälligt ja  

  
● 2: Får styrelsen mandat att gå vidare och lösa investeringsfinansieringen inom ramen för klubbens 

gemensamma ekonomi?    
              Årsmötet beslutar ja (2 nej av 44 deltagare)  
  

● 3: Får styrelsen mandat att besluta om att kostnaden för den löpande driften ska täckas inom ramen för 
klubbens gemensamma ekonomi? (18 nej av 44 deltagare) Årsmötet beslutar att frågan tas vidare till 
arbetsgruppen enl punkt 1  

  
● Bryggplatsavgifter  

            Karl-Henrik Anner berättar angående sin motion  
           Jonas Hultgren berättar om styrelsens hållning att avslå motionen pga att styrelsen tycker vi har en   
              väl fungerande och effektiv lösning för bryggplatsavgifter     
  

Ordföranden frågar om årsmötet kan anta styrelsens förslag att avslå motionen?  
              Årsmötet beslutar enhälligt att avslå motionen  
  

●  Medlem Glenn Broker frågar om det finns möjlighet till parkering för klubbens medlemmar nedanför 
bommen  

              Ordförande förklarar att det måste vara full framkomlighet för räddningstjänst som ska kunna använda  
              rampen så därför är det parkering förbjuden i detta område  
               
  

● Information uppdatering av regler  
              Andrahandsuthyrning max 1 år  
  

● Förtur vid återlämnad plats  
              Gäller i 3 år, man måste vara kontinuerlgt medlem och betala köavgift  
  
  
  
  



  
  
§ 17. Ordföranden avslutar mötet  
  
  
  
  
  
Protokollförare: Anders Rudin  
  
  
___________________________________  
  
  
  
  
Justeringsmän:  
  
Magnus Landberg                                          Rickard Ljung  
  
  
___________________________                __________________________________  
  
  
 


