
Protokoll - TSBK årsmöte 2022 

Torsdag 24 mars 2022 kl 18:30-20:00 

Plats. Tyresö Bygdegård 

§ 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.

§ 4. Årsmötet beslutade dagordningen enligt kallelsen.

§ 5. Årsmötet valde Joakim Tübinger och Stefan Spennare till justeringsmän samt rösträknare

§ 6.  Årsmötet noterade att protokoll från förra årsmötet finns på hemsidan.

§ 7. Verksamhetsberättelsen för år 2021

       Muntliga summeringar baserade på verksamhetsberättelsen gjordes av: 

- Krister Mandorff redogjorde för klubbens dialoger med kommunen angående utveckling av området.

- Lars-Åke Lindblom lämnade statusrapport angående hamnanläggningen.

- Nadja Vigert redogjorde angående köerna och medlemsförmåner.

- Stefan Nyberg redogjorde för TSBK Sjösports verksamhet.

- Milan Brodsky redogjorde för miljöarbetet samt att vi kommer sälja Hullwashern samt inför regel om endast

hårda bottenfärger inför kommande säsong.

- Tommy Lilja redogjorde för hur större båtar kräver mer el.

- Lars Hammar redogjorde för säkerhet och vaktgång under 2022.

       Årsmötet godkände publicerad verksamhetsberättelse. 

§ 8a. Årsredovisningen för år 2021

● Kassören (Jonas Hultgren) redovisade huvudpunkterna i Årsredovisningen 2021,

§ 8b. Revisionsberättelsen För 2021 presenterades av Jonas Hultgren (revisorer kunde ej närvara).

● Revisorerna har lämnat skriftlig redogörelse att Årsredovisningen upprättats enligt god redovisningssed och

tillstyrker att resultat och balansräkning upprättats korrekt.

§ 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: 

- Ledamot Krister Mandorff Förslag för omval (2 år)

- Ordförande Krister Mandorff Förslag för omval till Ordförande (1 år)

- Ledamot (Vice Ordförande) Nadja Vigert (1 år kvar)

- Ledamot Jonas Hultgren Förslag för omval (2 år)

- Kassör Jonas Hultgren Förslag för omval till Kassör (1 år)

- Ledamot Stefan Nyberg Förslag för omval (2 år)

- Ledamot Tommy Lilja (1 år kvar)

- Ledamot Milan Brodsky Förslag för omval (2 år)

- Ledamot Lars-Åke Lindblom Förslag för omval (2 år)

- Ledamot Lars-Åke Hammar (1 år kvar)

- Ledamot Anders Rudin (1 år kvar)

- Ledamot Björn Hallén Förslag till Nyval (fyllnadsval 1 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

Årsmötet godkände föreslagna avgiftsförändringar. 



§ 14. Budget för 2022, prognos samt långsiktig plan

● Kassören presenterade finansplan 2022 – 2030

● Årsmötet beslutade enhälligt att anta budget för 2022 enligt förslag och finansplan.

§ 15. Presentation av förändring av regler

- Exempel kring regelförändringar:

o Andrahandsuthyrning av bryggplats får ske under maximalt 1 år.

o Bryggplatser måste vara tagen av den som äger plats senaste 31 maj (undantag ska ansökas med

hamnkaptenen).

§ 16. Övriga frågor och motioner

- Motion – Skylt (Mollstedt, medlem 582)

o Sätta upp skylt angående vad klubben heter på yttersta bryggan.

o Årsmötet röstar ej om denna fråga.

- Motion – Vaktgång (Kim Lind)

“Då jag anser att beslutet hur vaktgång skall utföras inte är rätt så vill jag att detta skall röstas om på

årsmötet.” 

Mötets ordförande redogjorde för styrelsens resonemang angående beslutet samt stadgarnas struktur 

avseende var olika typer av frågor tas. Enligt stadgarna beslutar styrelsen om klubbens föreskrifter, tex 

regler om vaktgång som arbetsplikt. Ordföranden föreslog att årsmötet dock kunde rösta i form av en 

rådgivande omröstning i frågan.  

Motionen behandlades i form av två frågor för årsmötet att ta ställning till: 

o Ska beslut om vaktgång röstas om på årsmötet?

o Om ”ja” på ovanstående fråga; Vad är årsmötets rådgivande  inställning?

Årsmötet röstade med tydlig majoritet för att frågan ej ska behandlas av årsmötet. 

§ 17. Ordföranden avslutar mötet

Protokollförare: Stefan Nyberg 

___________________________________ 

Justeringsmän: 

 Joakim Tübinger                                               Stefan Spennare

___________________________   __________________________________ 

jennyburman444
Överstruket


