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§ 1 Ändamål 
Klubbens ändamål är att bedriva båtsport och att som ideell allmännyttig förening 
främja båtlivets verksamheter, inklusive hamnverksamhet, samt verka för sjösäker-
het, god miljö och gott sjömanskap. 
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FÖRSLAG TILL DAGORDNING FÖR MÖTET 
 
1) Mötets öppnande 
2) Fråga om mötets behöriga utlysande 
3) Fastställande av dagordningen 
4) Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 
5) Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte mötesordförande justera protokol-

let 
6) Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning 
7) Revisorernas berättelse 
8) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser 
9) Styrelsens förslag och inkomna motioner 

a) Förslag om avgiftsbefrielser för funktionärer 
b) Förslag till disposition av årets resultat 
c) Motioner  

10) Fastställande av klubbsektioner 
11) Genomgång av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår 
12) Fastställande av avgifter samt verksamhetsplan och budget 
13) Beslut om omedelbar justering av fastställda avgifter 
14) Val av Styrelseledamöter och övriga funktionärer 

a) Ordinarie styrelseledamöter för 2 år.  
b) Styrelsesuppleanter för 1 år att inträda i den ordning som årsmötet bestämmer.  
c) Hamnsektion.  
d) Klubbmästeriet.  
e) Segelbåtssektion.  
f) Medlemssektion.  
g) Ornö Runt.  
h) Juniorsektion.  
i) 1 revisor för två år  
j) 2 revisorssuppleanter för ett år 
k) Valberedning, 3 ledamöter för 1 år varav en skall vara sammankallande. 

15) Årets TBK´are 
16) Övriga ärenden (anmäls helst vid mötets inledning) 
17) Mötets avslutning 
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Verksamhetsberättelse 2017 
FUNKTIONÄRER som verkat 2017 
Styrelsen 
Ordinarie ledamöter  Suppleanter  
Ordförande Thomas Hallqvist Vice Klubbmästare Lena Werner 
Vice ordförande  Erik Davidsson Vice Chef Segelbåtsekt. Per Hultberg 
Sekreterare Margot Wåhlstrand Vice Chef Juniorsekt. Ulf Andersson  
Kassör Niklas Mastelle Vice Chef Medlemssekt. Mikael Johansson  
Hamnmästare Sven Krüger Vice Chef Ornö Runt Peter Nilsson 
Vice hamnmästare Christer Zotterman   
Klubbmästare Gunnar Klintarp   
Chef Medlemssekt. Bengt Rapp   
Chef Segelbåtsekt. Tomas Vesterlund   
Chef Juniorsekt. Fredrik Thörn    
Chef Ornö Runt Henrik Andwinge   

 
Sektionsfunktionärer 
Hamnsektionen  
Gunnar Hallgren, Petter Hedman, Lola Hellström, Lars Sallbäck, Mats Öhlin, Fredrik Lindestål, Tho-
mas Lindholm, Johan Zotterman, Michael Bjälkensäter, Tommy Norenius, Krister Sandholm, Erik San-
din lämnade klubben i augusti. Därtill har Håkan Lundgren, Jonas Danielsson och David Nell adjunge-
rats under året till sektionen för att fylla de två (tre) vakanserna. 
 
Klubbmästeriet 
Thomas Stavæus, Jens Petersen, Kent Giliusson, Bengt Westerberg, Jonas Wiberg, David Nell. 
  
Segelbåtsektionen 
Per Ove Andersson, Sten Gustavsson, Andreas Rundström, Anders Ekholm, Max Stack, Johan Ek-
berg, Fredrik Malm. 
 
Medlemssektionen 
Anneli Ekholm, Sven Olsson, Håkan Ireholm, Hannelie Hillertorp. 
  
Ornö Runt Sektionen 
Anders Sederholm, Hans Sjödin, Lars Blomgren, Henrik Berglund, Torbjörn Dahl, John Öhman, Patrik 
Rosqvist, Johanna Dahlén, Carl-Olof Lindqvist. 
  
Juniorsektionen 
Mikael Ryking, Lars-Olof Thörn, Roger Andersson, Maria Andwinge, Marie Thörn, Stefan Lööf, Ri-
chard Eriksson Jörgen Michelsson, Per Tunell. 
 
Revisorer 
Ordinarie: Bengt Wiklund, Christer Jonasson. 
Suppleant: Per Olofsson, Percy Jarehem.   
 
Valberedning 
Richard Eriksson, Sammankallande, 
Jens Petersen, och Anders Österberg som hoppade av direkt efter årsmötet. 
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Hamnsektionen 
Årets sjösättningar och upptagningar gick bra, inga olyckor inträffade. 
Det kom nya massor för utfyllnad av planen. Det gick trögt med att få ut massorna på plats, Vi fick tjata på 
entreprenören som skulle ordna planen. 
Vi fick successivt placera ut båtarna vid upptagningarna eftersom vi inte visste hur mycket av planen som 
skulle hinna bli klart. 
Vi har dragit ut ny el-matning till elstolparna på planen. Vi la även ner en vattenledning för att kunna koppla 
på vatten ut på planen, om vi får fram kommunalt vatten och avlopp till klubben. 
Vi har haft dykare nere som har besiktat samtliga bojstenar. Bryggstenarna kommer att besiktigas 2018. 
Vi har köpt en ny traktor och även sålt en av dom gamla.  
Tack för i år alla medlemmar. 
 
Klubbmästeriet  
Det traditionsenliga Midsommarfirandet på Grönskär-Jungfruskär ställdes tyvärr in. Liksom för 2016 så 
fanns ingen som var beredd att ta hand om midsommarfirandet, detta medförde att klubbens midsommarfi-
rande tyvärr ställdes in. Det är synd att denna trevliga tradition inte längre genomförs men det kräver enga-
gemang från medlemmarna vilket har uteblivit. 
Ett flertal möten har anordnats under våren för att planera verksamheten och fastställa verksamhetsplanen 
för Klubbmästeriet. 
Stugvärdar har regelbundet städat klubbhuset och toaletter och uppskattar att nattvakten gör grovstäd-
ningen. 
Vid sjösättning och upptagning har vi haft en skolklass och en förening som i egen regi försett medlemmar 
med fika och enklare förtäring. Vi har en pågående diskussion att utföra detta i egen regi, vår grannklubb 
TBS har genomfört detta under några år.  
Klubbmästeriet har även i år stått för inköpen av enklare förtäring till onsdagseglingarna. 
Ärtsoppa har serverarats på vår och höst i samband med arbetsdagar  
Vid eskaderseglingen så ordnade Klubbmästeriet med grillmaten för det sällskap som var med på detta trev-
liga evenemang. 
Vi har även genomfört en PUB afton med tillhörande båtloppis i början av juni då vi även bjöd in grann-
klubben TBS medlemmar som då deltog med ett antal personer. 
Höstmötet genomfördes men den tillhörande höstfesten blev inställd då endast 12 personer anmält sig. 
Detta blev mitt sista år som klubbmästare och låter nästa klubbmästare ta över stafettpinnen för 2018. 
Gunnar Klintarp Klubbmästare 
 
Medlemssektionen  
Under året har 61 medlemmar tillkommit och 75 har avslutat sitt medlemskap i klubben.   
Nettotillskottet är -14 medlemmar. Antal medlemmar är 590 varav 65 är familjemedlemmar.  
Under året har medlemssektionen utfört utskick av information, kallelse till möten, protokoll samt fakturor 
mm till medlemmarna. De medlemmar som har en korrekt registrerad E-postadress har fått faktura och an-
nan information utsänt elektroniskt. De 14 medlemmar som saknar E-post får sin information som post. Bo-
stadsadresser uppdateras automatiskt när utskick sker av SBU tidningen BÅTLIV.   
Påminnelse av Sjösättnings-och upptagningsdag har skett både som E-post och SMS. Detta har uppskat-
tats och fortsätter även vid sjösättningen 2018.  
Utbildning sker i samarbete med Sjölotsen. Det finns plats för fler på utbildningstillfällena och alla Förarbevis 
och Kustskeppare kurserna är subventionerade.   
Sektionen handlägger även de juridiska ärenden klubben ställs inför. Fördelning av lediga byggplatser sker 
av Hamnsektionen. 
 
Segelbåtsektionen 
Våreskader 2017 
Årets eskadersegling 2017 startade i ett fint väder, alla kom seglande som på ett pärlband ner mot 
Böttskär/Äspskär. När vi väl kommit fram samlades alla på klipporna för eskadermöte, med anledning av 
nordliga vindar skulle ställa till problem för oss under natten. Snabbt fattades beslut om att istället gå till 
Kyrkviken/Ornö.  
Shalom kom som vanligt med det goda köttet och korven. När alla kommit fram samlades vi upp mot grill-
platsen invid gäst bryggan, grillarna tändes upp. Nu hade vi inga problem med bord och stolar, då vi intog 
den lilla hamnkrogens möblemang (hamnkrogen var stängd vid detta tillfälle), kvällen gick i trevnadens 
tecken.  
Klockan 0900 dagen efter hölls ”skepparmötet” på bryggan av Anders Ekholm som stod för banan.  Starten 
var lagd nord om Långbäling. I första start startade Lassie med Peter Björkholm och Shalom med Lena 
Werner och Marie Thörn som gästgast. Starten var jämn och de sträckte ut på Mysingen med sikte på 
Mysingeholm.  
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I den andra starten var några båtar sena till start, men långt fram låg Emira med familjen Hägg. Trixie med 
Anders och Anneli Ekholm lyckades smita förbi Emira innan dom fick upp farten. Ut på Mysingen sträckte 
alla mot Mysingeholm som man rundade och kryssade norrut. Fältet var väl samlat vid rundningen vid Norr-
häll. Sedan följde en slör mot Ståtbådegrunden. Nu hade Trixie tagit ledningen strax före Nessie med famil-
jen Blomgren. Det blev sedan lite luriga vindar på kryssen mot Stenskärsbank. Efter den så sträckte båtarna 
in mot Märsgarn där det väntades målskott med kanon. Först över mållinjen var Trixie tätt följd av Nessie. 
Sedan seglade båtarna in i en jämn ström. 
Vid Märsgarn hade besättningen på ”Jägaren”, Veteranbåtflottiljens fartyg fixat bastu för oss. Efter att ha 
vilat ut en stund och med diverse utforskning av ön med dess gamla militära etablissemang, med bland an-
nat minnesstenen över den hemska olycka som drabbade den svenska flottan den 17 september 1941, då 
tre svenska jagare gick till botten med manskap och allt.  
Prisutdelningen genomfördes före middagen ute i solskenet, där årets segrare TRIXIE med familjen Ekholm, 
tilldelades vandringspriset med tillbehör. När prisutdelningen var klar samlas vi i kursgårdens matsal, där 
det serverades middag av besättningen ”Jägaren”. Middagen var till stor belåtenhet av både barn och 
vuxen. Kvällen blev lång men, till slut tystnade även TBK. 
Dagen efter vaknar vi i ett underbart väder och våra vägar gick åt olika håll i skärgården.  
Tack till Veteranbåtsflottiljen och Tack till alla deltagare! 
 
KM 2017 
Årets KM blev en resa med nya SRS-tal och i uppehåll mellan regnväder. Starten vid Stendörren började 
med att IF båtarna Vitamin och Tilikum gav sig iväg kl 11:00, Vitamin satte genast spinnaker och for iväg 
mot Boskär. Tilikum avvaktade att hissa sin spinnaker, av någon anledning. 
I närheten av röd prick vid Dahlgrengrund så övergick seglandet till kryss ned mot Boskär, där vi ser att Vita-
min blir något mindre och mindre. Efter Boskär så får vi upp spinnakern igen, utan några större problem, vi 
arbetar oss upp mot Grönöknallen. Halvägs dit så kommer Peter på Lassie ifatt, han tycker att vi ska öka 
farten, så han kan följa oss. Efter att frågat honom om råd om vår spinnakersättning så ökar farten, men inte 
tillräckligt för att vara Peter till lags. 
Vid rundningen av Grönöknallen, så lyckas vi inte ta ned spinnaker så vackert, eller speciellt snabbt. Vi fort-
sätter liksom bara vidare österut, vilket roar Knotan på Liros (som frågade mig om den nedtagningen under 
kvällen) och gör Peter undrande om han seglar rätt då banläggaren inte är på väg söderut.  När vi väl börjar 
kryssa nedåt, mot Boskär igen, ser vi en säl sticka upp huvudet, men vi har ingen fisk, så han går inte att 
övertala att ge oss lite skjuts framåt. Innan Boskär blir vi passerade först av X-79 och en stund senare av 
Trixie, Nessie och Snekkja. 
Vi rundar upp mot Engelbrektsgrundet, här kommer Blåklukka111 farande samt Dehler 32:an som passerar 
oss straxt innan Fjärdhällan. Där vi rundar upp mot Piltholmsknall och får en hyfsad fart i halvvinden, när vi 
tittar bakåt ser vi Divana och Maroc komma stadigt närmare vi ser även Cheyenne komma med en väldig 
fart.  
Vi går i mål och mellan Ornö huvud och grön prick 16:00:15 och känner oss nöjda med vår insats, även om 
min gast tycker att jag tappade fokus när jag tog bilder. 
Efter målgång så var det dags för samkväm och tävlingsledningen samlade in deltagarnas målgångstider för 
att börja sammanställa resultatet, tyvärr hade datorn strejkat så det blev handarbete och huvudbry, men ett 
resultat presenterades, i sekunder, vid granskningen visade det sig att Nessie med familjen Blomgren tog 
hem årets KM, genom att avverka banan på 12829,854 sekunder…. 
Ett väldigt fint prisbord där deltagarna fick plocka många fina saker. Vi vill passa på att tacka de som skänkt 
priserna. Tack SEASEA i Haninge och BåtAccenten i Länna samt medlemmar i klubben. Kvällen avslutas 
gemensamt på Kymendö, där dagens övningar, säsongens bravader, diskuterades livligt mellan deltagarna 
under hela kvällen till en väldigt god middag. 
Tävlingsledningen tackar för sig och för en väldigt trevlig och lyckad tillställning. 
 
Kräftköret 2017  
Kräftköret blev av den 19 augusti i mycket friska vindförhållanden. Först var det tänkt att vi skulle göra hamn 
på Grönskär, men beslut togs av arrangören att byta hamn till Mörtö-Bunsö då det bedömdes som tveksamt 
att vi skulle hitta bra lä någonstans på Grönskär. Kappseglingen vart det inte mycket av. 4 av 7 kappseglare 
bestämde sig av olika skäl att inte kappsegla, för några var det säkert väder och vind som avgjorde. När det 
väl var dags för start fanns bara två båtar (Stormhatt och Calluna) på startlinjen, de kom överens om att det 
inte var särskilt meningsfullt att kappsegla - bara två båtar, så de seglade raka spåret till platsen för kräftfes-
ten. Den tredje båten som var kvar i startlistan (Get back) kom till startlinjen en dryg halvtimme försent, 
Skepparen David Nell tyckte dock att han skulle kappsegla ändå. Det vart den enda båt som tog sig runt ba-
nan. Bra gjort! Väl i hamn hade vi bra lä och solen sken. Vid18-tiden samlades vi på berget för att äta kräftor 
med tillbehör. Klubben bjöd i vanlig ordning på kräftor, bröd, smör och ost. Vi var 20 personer från totalt 8 
båtar som åt rejält med kräftor, för kräftor fanns det gott om. En och annan snapsvisa sjöngs också. 
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Onsdagsseglingarna 2017 
Totalt var det tretton onsdagsseglingar 2017. Oftast var det lättare vindar och lagom för en onsdagskväll. 
Den första onsdagsseglingen en 10 maj innebar snö i luften men som tur var upphörde det lagom till start 
och sedan snöade det inget mer alls någon onsdag. 
Som vanligt var det flest båtar som deltog på hösten och med en topp på 13 båtar den nästa sista seglingen 
den 30 augusti. Totalt var det 18 olika båtar/skeppare som deltog. Familjen Thörn blandade båtarna (IF, 
Lady GT) och skeppare (Fredrik, Jakob) vilket gjorde att de skulle fått fler poäng om de hållit sig till en båt 
och en skeppare men de bör få ett hedersomnämnande för största variation i deltagandet. Sedan ryktas det 
visst om att Fredrik vill utmana sig själv i onsdagsseglingarna och är på gång med en tredje båt. Men om 
det stämmer eller inte är lite oklart. 
En båt deltog på samtliga seglingar. Det var Kjell Jaensson med sin Centerline 40 som inte varit med förr 
men nu visade direkt att det går att vara med på samtliga onsdagar. Om ingen har sett till Centerline 40’an 
vid bryggorna så beror det på att den ligger i Kalvfjärden. Förutom Kjell med sin Centerline 40 så var det en 
Comfort 34 med Martin Persson som inte varit med förut men som deltog för första gången nu efter somma-
ren. Inte heller den båten ligger i Tyresö Båtklubb utan mitt emot i Bergholms Båtklubb. 
Onsdagsseglingarna är en bra möjlighet att komma ut och segla mitt i veckan under trevliga och lättsamma 
former, vilket även en del båtar i närliggande klubbar har insett. Hoppas att även fler båtar från Tyresö Båt-
klubb önskar vara med nästa säsong på onsdagarna. Storleksmässigt har variationen varit allt från en Laser 
till en Swede 52. 
Onsdagseglingarna tar oftast cirka 45 minuter till 1 timme och 20 minuter beroende på vindar. Efter segling-
arna så har det som vanligt varit samling i klubbhuset och det har bjudits på väldigt god korv med bröd och 
lite tillbehör. Att få träffas och umgås lite efteråt är trevligt. Dessutom brukar det alltid vara lite spännande att 
få höra resultatet för kvällen. Med vindarna på Kalvfjärden så kan det ibland vara rätt svårtippat. 
Resultat 
Det finns en Onsdags cup för onsdagsseglingarna. Poängräkningen är enkel i Onsdagscupen, du får poäng 
baserat på hur många båtar du har efter dig varje gång. Alla seglingar räknas så närvaro premieras. Tänk 
på att onsdagsseglingarna även ingår i Tyresö Båtklubbs totalcup. Vill man placera sig bra där så är det 
alltså en fördel att vara med på så många onsdagsseglingar som möjligt. 
Det var stor spridning på vilka båtar som vann och totalt blev det sju olika segrare på de tretton onsdags-
seglingarna. 
 
De tre första båtarna i onsdagscupen: 
1. Dehler 35, Bönan 2, Johan Ekberg (58 poäng) 
2. X-79, Anja af Stockholm, Andreas Rundström (45 poäng) 
3. H-Båt, Lassie, Peter Björkholm (38 poäng) 
Tack alla som var med och deltog 2017! 
Det är ni som gör att det både blir skoj att segla och trevligt efteråt. 
För fullständiga resultat:  https://tbkonsdagsegling.weebly.com/. 
 
Hösteskader 2017 
Den 7 oktober seglades hösteskader seglingen till Sandhamn. Några av medlemmarna med motorbåtar 
hade tjuvstartat och dragit till Sandhamn redan på fredagskvällen. Vi andra som skulle kappsegla eller delta 
utom tävlan möttes upp utanför Bagarsundet där starten var. Väderprognoserna lovade vind men den ute-
blev nästan helt, vilket innebar att de flesta gav upp i stiltjen med hängande spinnackers. Men i all vindlös-
het var det fem båtar som segade sig fram enligt den uppgjorda banan. 10 båtar var anmälda!  
När alla båtarna hade lagt till så väntade en varm bastu och bubbelpool på seglarhotellet. 
Kvällen avslutades på seglarhotellet där vi alla samlades för att äta en god middag. Till middag var vi 49 
gäster. Stämningen runt borden var hög. Årets vinnare av Hösteskaderseglingen var Peter Björkholm med 
H-Båten, Lassie som tilldelas vandringspris och prisglas. 
Dagen efter fick vi på hemfärden all den vind vi borde fått dagen före, vilket gjorde att alla fick en mycket 
snabb hemfärd och mer eller mindre blött. 
 
TBK totalcupen 
Totalcupen togs i år hem av skepparen på Bönan2 Johan Ekberg, som tilldelades vandringspris och prisglas 
vid Höstmötet. 
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Juniorsektionen 
Samarbetet med mellan TBK, TBS och Tyresö skeppslag har fortsatt även detta år. 
Flera av våra barn gick denna sommar på Tyresö skeppslags dagseglarläger och vi hade för andra året i 
rad kommit överens med Skeppslaget om att privatpersoner kunde hyra jollar under denna vecka från vår 
klubb. 
Verksamheten med barn på måndagskvällar har bedrivits på samma sätt som föregående år.  Vi har haft 
olika grupper allt från nybörjare i Optimist till de äldsta som övar sina färdigheter i Laser. 
På tisdagar har de som vill ha mera träning mot kappsegling även kunnat segla tillsammans med TBS i 
både Optimist och Laser. 
Nytt för i år är att vi har bjudit på korv innan seglingarna, tidigare har vi tagit betalt. Vilket inte enbart är bra i 
mättnads synpunkt utan också skapar en trevlig social stund innan seglarskolan drar igång för både föräld-
rar och barn. 
Vi har haft 25 barn i verksamheten under året. Under våren hölls 6 träffar, under hösten seglade vi 4 kvällar.  
Elever har tillkommit under säsongen då ryktet om hur trevligt det är att vara med och segla i vår verksam-
het har spritt sig. 
Hösten avslutades söndagen den 17 sep med Junior KM för alla barn som vill vara med i TBK och samtidigt 
med den arrangerar vi även Höstregattan som även TBS och Tyresöskeppslag kan deltaga i.  
Året avslutades med en adventsegling, matchracing i Trissjolle. Denna segling är öppen för alla vuxna och 
barn. Den annonserades ut på hemsidan och i år blev det 12 besättningar som gjorde upp om äran. Läs 
mer om arrangemanget på TBKs hemsidan.  
Alla ledarna vill tacka alla barn som har varit med under året och gjort seglingskvällarna till trevliga stunder 
med många positiva upplevelser och nya erfarenheter. 
Jag, Fredrik Thörn, vill tacka alla ledarna som gör denna verksamhet till det den är. Ser fram mot nya seg-
lingskvällar till våren.  
Väl seglat! 
Vi har också anordnat KM för optimist och laser som också är höstcup för alla seglare i Tyresö. 
 
Ornö Runt 
Tack alla kappseglare och kappseglingskommittén som gjorde Ornö Runt till den seglarfest som vi arrangö-
rer önskar oss varje år. Det var fantastiskt att se starterna på nära håll från startfartyget och alla vackra un-
danvindsegel dra norrut i Ornö ström. Seglingen fortsatte sedan runt Ornö utan några större haverier eller 
incidenter. Det gick dock snabbt runt ön för Seacart 30 True Look med seglad tid på 2 tim 18 min 52 sekun-
der och det var så snabbt att målgångsteamet nästan inte hann på plats när de susade i mål. Övriga kom 
också runt på snabba tider och vi fick på så vis bra förutsättningar att ta fram resultatet i god tid.  
Uppslutningen till prisutdelningen på udden var som vanligt bra och 1:an, 2:an och 3:an i varje klass samt 
totalsegraren Arcona 380 Imperiet II bland kölbåtarna ärades som sig bör och innan prisceremonin avsluta-
des så genomförde vi utlottningen av fina prylar från våra samarbetspartners Benn's (Riggspänningsmätare 
och spirbom), Seldén (Rodkick), Thermoprodukter (Kylbox), NOA (Lagunbord), Garmin (Aktvitetsarmband), 
Spinlock (flytvästar), Ruckus (Wifi accesspunkt) och Boding Segel (Spinnaker och segelsäck).   
Bästa TBK-båt blev X-332 Trixie med Skepparen Anders Ekholm och hans duktiga besättning vilket resulte-
rade i en fjärdeplats totalt och klassvinst i SRS 3.   
Nästa år kör vi som vanligt på Pingstafton och datumet är lördagen den 19 maj 2018. 
 
Ordförandens slutord 
Nu har vi lagt 2017 bakom oss.  
Tyresö Båtklubb TBK är en förening som förvaltats väl, men där vi också ständigt jobbar med att förbättra 
och utveckla klubben för medlemmarnas bästa.  
Klubbens ekonomi är fortsatt god. Vi har fler investeringar i planen och därför har vi fortsatt en strävan att 
bygga upp ett eget kapital att använda för dessa. Mer om detta går att läsa längre fram i styrelsens verk-
samhetsplan och förslag till investeringar. 
Samarbetet med Trollbäckens Båtsällskap (TBS) fortgår med erfarenhetsutbyte och gemensamma aktivite-
ter/planer. Vi var inbjuda till TBS kräftaktivitet och TBS deltog på vår Båtloppis och PUB afton. 
 
Ideell förening eller Marina? 
Min önskan är att TBK förblir en ideell förening. 
En ideell förening bygger sin verksamhet på att vi medlemmar arbetar frivilligt i klubben. 
Vill du som medlem vara med och utveckla kubben! Det finns ett flertal alternativ, 
ställa upp i en sektion, i styrelsen eller lämna in motioner till höstmöten/årsmöten.   
 
Man kan läsa i lokala tidningar och sociala medier att Tyresö Kommun har planer på en Stenkrossanlägg-
ning ovanför TBS på gärdet. 
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Vid Tyresö miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde 2017-09-25 beslutade man att ge stads-
byggnadsförvaltningen uppdraget att ta fram en ny detaljplan för masshantering vid Storängen. 
 
”Området planläggs för att skapa en permanent yta för upplag, masshantering och krossning av berg. 
Transporter av massor kommer att ske mellan området och olika utbyggnadsområden som exempelvis 
vägar och bostadsbebyggelse.” 
 
Vill vi ha en Stenkrossanläggning ovanför TBS på gärdet? Gör din röst hörd i ärendet! 
 
Jag vill att vi respekterar varandra i kommunikationen i mail/samtal mellan styrelse och medlem eller omvänt   
 
Önskar er alla ett Gott nytt båt år! 
 Thomas 
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Resultat 2017 och Budget 2018 2016 Resultat 2017 2018 Budget  

Konto Utfall Utfall Budget 
Avvi-
kelse 

Budget 
mot bud-

get 
Intäkter             
3010 MEDL.SENIOR ÅRSAVG 181 000 180 600 180 000 600 185 000 5 000 
3011 MEDL.JUNIOR ÅRSAVG 950 400 1 000 -600 1 000 0 
3012 MEDL.INTRÄDESAVG 8 600 11 200 8 000 3 200 10 000 2 000 
3014 MEDL.GRUNDAVG 154 000 161 000 158 000 3 000 158 000 0 
3015 MEDL.BÅTPLATS SOMMAR 502 644 508 628 500 000 8 628 510 000 10 000 
3016 MEDL.BÅTPLATS VINTER 647 147 657 668 650 000 7 668 660 000 10 000 
3017 MEDL.ARBETSPLIKTER 174 000 136 800 180 000 -43 200 175 000 -5 000 
3018 MEDL.BÅTPLATSKÖ 28 800 31 500 30 000 1 500 32 000 2 000 
3019 MEDL.ÖVRIGT 41 889 26 753 20 000 6 753 25 000 5 000 
3020 KURSAVGIFTER JUNIORER 12 150 6 200 10 000 -3 800 10 000 0 
3021 OPTIMIST SEGLARLÄGER 8 250 7 450 0 7 450 8 000 8 000 
3045 ORNÖ RUNT 84 259 73 350 75 000 -1 650 75 000 0 
S:A intäkter 1 843 689 1 801 549 1 812 000 -10 451 1 849 000 37 000 

Övriga intäkter             
3973 VINST AVYTTRING MASK/INV 0 134 500 0 134 500 0 0 
3985 STATLIGA BIDRAG 1 568 0 1 500 -1 500 1 500 0 
3987 KOMMUNALA BIDRAG 1 524 0 1 500 -1 500 1 500 0 
3990 ÖVRIGA INTÄKTER 55 300 59 851 55 000 4 851 5 000 -50 000 
S:A övriga intäkter 58 392 194 351 58 000 136 351 8 000 -50 000 

Totala intäkter 1 902 081 1 995 900 1 870 000 125 900 1 857 000 -13 000 

Kostnader Hamnen             
4012 HAMN DRIFT RENHÅLLNING -54 064 -94 060 -75 000 -19 060 -100 000 -25 000 
4013 HAMN DRIFT EL -78 967 -99 956 -90 000 -9 956 -120 000 -30 000 
4019 HAMN DRIFT ÖVRIGT -108 122 -118 384 -120 000 1 616 -125 000 -5 000 
4025 HAMN BRYGGOR/BOJAR -77 425 -53 410 -100 000 46 590 -100 000 0 
4027 VÄG, HAMNPLAN & FIBERDRAG-
NING 0 -94 796 -400 000 305 204 -400 000 0 
4029 HAMN UNDERHÅLL ÖVRIGT -340 569 -65 198 -350 000 284 802 -350 000 0 
S:A Kostnader hamnen -659 147 -525 804 -1 135 000 609 196 -1 195 000 -60 000 

Kostnader sektioner m.m.             
5070 KLUBBHUS -9 558 0 -30 000 30 000 -30 000 0 
5230 SEGELBÅTSEKTION -50 111 -64 007 -55 000 -9 007 -65 000 -10 000 
5240 ORNÖRUNTSEKTION -48 891 -40 414 -55 000 14 586 -55 000 0 
5250 JUNIORSEKTION -32 053 -55 193 -50 000 -5 193 -50 000 0 
5260 KLUBBMÄSTERI -27 659 -12 750 -50 000 37 250 -50 000 0 
5270 MEDLEMSSEK/UTBILDNING -10 075 -2 929 -100 000 97 071 -100 000 0 
5290 AVG T ORGANISATIONER -80 645 -78 821 -90 000 11 179 -90 000 0 
6250 PORTO -4 771 -83 -5 000 4 917 -2 000 3 000 
6310 FÖRS. EGENDOM+PERSON -26 800 -44 142 -30 000 -14 142 -50 000 -20 000 
6500 ADMINISTRATION -40 373 -68 976 -75 000 6 024 -75 000 0 
6560 VÄGAVGIFT -1 787 -1 787 -3 000 1 213 -2 000 1 000 
6590 OFÖRUTSEDDA UTGIFTER -1 000 0 -5 000 5 000 -2 000 3 000 

S:A Övriga kostnader -333 723 -369 103 -548 000 178 897 -571 000 -23 000 

Avskrivningar/räntor             
7831 AVSKRIVNING MASKINER -222 521 -258 534 -381 034 122 500 -379 664 1 370 
8300 RÄNTEINTÄKTER 0 0 0 0 0 0 
8400 RÄNTEKOSTNAD MARKLÅN -32 876 -18 388 -18 400 12 -8 700 9 700 

NETTORESULTAT  653 814 824 072 -212 434 1 036 506 -297 364 -84 930 
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Noter 
 

 
 

Konto 1211 Anskaffning av en begagnad traktor sent 2017.   

Konto 3973 Försäljning av en äldre traktor för 130.000kr samt en äldre båt. 
 

Konto 3990 Bidrag nr 2/2 från SISU för inköp av följebåtar Ornö runt och Junior-
sekt 52.500kr för 2017. 
 

Konto 4027 Budget 400.000kr omfattade hamnplan 250.000kr och Fiberinstalla 
tion 150.000kr. Inget av detta har utförts. Samma budget och åtgär-
der flyttas till 2018. 
 

Konto 4029 Budget 350.000kr, utfallet blev 65.000kr. Budget 2017 byggde på ut-
fallet 2016 vilket var ~340.000kr. Förväntan är att hamnsekt ska 
hinna få mer utfört 2018. 
 

Konto 7831 Avskrivningen blev lägre pga att inköp av traktor kom sent på året. 
 
 

Investering En begagnad traktor och ett skyddstält för vagnarna. 
 
 
 

Balansräkning     
  1/1 2017 31/12 2017 
TILLGÅNGAR INGÅENDE UTGÅENDE 

KASSA, POSTGIRO & BANK 2 146 196 1 922 703 
KORTFRISTIGA FORDRINGAR 11 680 6 544 
GLAS & VIMPLAR, FÖRSKOTTSBET. 84 454 73 614 
FASTIGHET 2 000 000 2 000 000 
MASKINER & INVENTARIER 1 619 899 2 058 674 

SUMMA TILLGÅNGAR 5 862 229 6 061 535 

      
SKULDER     

MARKLÅN -989 000 -364 000 
ÖVRIGA SKULDER -266 -500 

SUMMA SKULDER -989 266 -364 500 

      
EGET KAPITAL     

EGET KAPITAL -4 219 150 -4 872 963 
FÖRRA ÅRETS RESULTAT 0 0 
ÅRETS RESULTAT -653 814 -824 072 

SUMMA EGET KAPITAL -4 872 963 -5 697 035 

      

SUMMA SKULDER & EGET KAPITAL -5 862 229 -6 061 535 
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STYRELSENS FÖRSLAG OCH INKOMNA MOTIONER 
 
Styrelsens uppdrag från höstmötet 
 
Styrelsen föreslår följande medlemmar att ingå i arbetsgruppen för att ta fram förslag på vad vi kan/bör 
göra med klubbstugan på hamnområdet: 
 
Lottie Blomgren, Micke Weski, Torsten Steding och Göran Garpenfeldt. 
 
 
1. Motion gällande tider för arbetsplikt 

 För mig och säkert många andra medlemmar är det ibland svårt att få tid till arbetsplikten som ska utföras 
inom TBK. Jag själv har små barn och därmed är helgpassen svårast att lösa eftersom jag då ofta måste ta 
hänsyn till hela familjens helgaktiviteter.  

Jag föreslår att: 

1. TBK anslår årets arbetspliktstillfällen i klubbhuset och på hemsidan vid årets start så att den en-
skilde medlemmen med god framförhållning kan planera in dessa tider. 

2. TBK i slutet av varje år har två fasta uppsamlingstider, 3 resp. 6 h som inte är bokningsbara förrän 
en månad i förväg så att det går att ta hand om ev. eftersläntrare, nya medlemmar osv. 

Mvh, Johan Lindström Medl. 2148 

Styrelsens förslag till beslut 

1. Många tillfällen är säsongsberoende och blir bokningsbara ca 2 veckor innan aktuellt da-
tum. Andra tillfällen är sådana som uppstår vid behov och kan därför inte bli bokningsbara 
utan blir offentliga via hemsidan. 

2. Klubben kan försöka åstadkomma detta. 

 

2. Motion gällande tider för nattvaktstjänstgöring: 

I dagsläget är det klubben som fördelar tider för nattvakt utan att de som ska gå passen ges möjlighet att 
påverka vilken/vilka tider som blir aktuella för den enskilde medlemmen. Om man tilldelats en tid som inte 
passar får man i efterhand försöka byta med annan medlem. 

Jag föreslår att:  

Nattvaktspassen anslås med fria tider i förslagsvis en månad vid årets början. Det blir då upp till den som är 
skyldig att gå nattvakt att åka till klubbhuset och boka ledig tid som passar (alt. skulle detta kunna bokas 
via hemsidan på samma sätt som när man bokar torrsättning eller arbetsplikt). Vid en anslagen brytpunkt 
fyller därefter klubben i tider åt de medlemmar som inte gjort en aktiv bokning. 

Mvh, Johan Lindström Medl. 2148 

Styrelsens förslag till beslut 

Det är medlemssektionen som fördelar vaktpassen enligt principerna 

a. De som får pass under juli-aug får endast ett pass 
b. De som haft två pass föregående år får ett pass innevarande år 
c. De som har fler än en båt får minst ett pass per båt 

Det är under år 2018, 184 dagar som ska fyllas med två pass varje natt. Dessa 368 pass ska fördelas på ca 
240 vaktpliktiga medlemmar. 128 pass ska därför utföras av samma medlem två gånger. 
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Metoden med fördelning av vaktpass har fungerat mycket väl i många år. Endast ett fåtal medlemmar byter 
pass med varandra.  

Styrelsen ser därför ingen anledning att ändra på detta utan föreslår att motionen avslås. 

 

 3. Motion gällande yta för segelhantering 

 För oss TBK-medlemmar med segelbåt är det ofta svårt att hantera segel i samband med att dessa ska tas 
hem när säsongen är slut. Att försöka vika segel på bryggorna är både svårt och riskabelt – det är ont om 
plats samtidigt som seglen riskerar att smutsas ned samt rivas sönder av spikar, stickor från plankor osv. 

 Jag föreslår att: 

TBK iordningställer en plan yta, gärna med tak, där segel kan läggas ut och sedan vikas inför vinterförva-
ring. Ytan bör göras lätt att borsta/sopa/moppa så att de segel som hanteras där inte smutsas ned. 

Mvh, Johan Lindström Medl. 2148 

Styrelsens förslag till beslut 

Styrelsen har inventerat befintliga tänkbara ytor och funnit att Jollebryggan är lämpligast att bruka för detta. 

Styrelsen yrkar att motionen avslås. 

  

 4. Den här motionen kom för sent till höstmötet, så vi tar den på årsmötet istället.  

Om det inte är för sent för en motion skulle jag vilja hemställa till styrelsen att utreda och sätta upp tydliga 
regler för hur kön till mastkranen skall ordnas när fler vill masta av samtidigt. 
Hade en erfarenhet i höstas då köandet började redan vid mastbryggan när man ansåg sig ha tagit köplats 
redan innan man tagit ner segel, bom etc. Detta innebar att jag som förberett avmastningen vid min 
brygga såg mig tvungen att ställa mig i kö efter dom som låg vid mastbryggan och fortfarande höll på med 
sina förberedelser. 
Hälsningar Torsten Steding Medlem 758 

Styrelsens förslag till beslut 

Regler att följa: I anslutning till upptagnings/sjösättningsdagar kan det bli kö vid mastkranen. Du får själv 
bevaka din plats i kön. Tänk på att förbereda så att av- respektive påmastning går smidigt; ett tips är att 
låta masten stå provisoriskt och montera eventuell vindpil vid mastkransbryggan, för att sedan finjustera 
vid den egna båtplatsen och ett annat att vid avmastning förbereda genom att lossa på riggen i förväg. 
Hjälps vi åt så blir det inga problem.  

Styrelsen yrkar att motionen avslås. 

  



 

15 

Avgiftsbefrielser 
Befrielser för avgifter föreslås, enligt oförändrade principer, enligt följande: 
 
Styrelsens ordinarie ledamöter föreslås bli befriade från det som betecknas som ”årliga avgifter för en båt, 
arbetsplikt enligt gällande prislista” i styrelsens avgiftsförslag. Styrelsen är dock inte undantagen från grund-
avgift och nattvaktstjänstgöring.  
Vidare föreslås följande bli befriade från medlemsavgiften, om man gör en arbetsinsats under kommande år 
om minst 10 timmar:  
Bryggbasar, revisorer, stugvärdar, funktionärer inom samtliga sektioner, samt medlemmar av valbered-
ningen.  
 
Styrelsen yrkar på bifall till förslaget om avgiftsbefrielser. 
 
Förslag till disposition av årets resultat 
Styrelsen föreslår att årets överskott på 824 072 kr överförs i ny räkning. 
 
Sektioner 
Följande sektioner har varit verksamma under 2017: 
Hamnsektionen, Klubbmästeriet, Medlemssektionen, Segelbåtsektionen, Juniorsektionen samt  
Ornö Runt sektionen. 
Styrelsen föreslår en gentemot föregående år oförändrad indelning i sektioner. 
 
VERKSAMHETSPLAN, INVESTERINGAR OCH ÅTGÄRDER UNDER ÅR 2018 
Styrelsen föreslår att verksamheten i stort sett fortsätter 2018 med den traditionella klubbverksamhet som 
beskrivits i verksamhetsberättelsen för 2017. 
 
Styrelsen har även överlagt om investeringsbehovet inom klubben och föreslår följande investeringsplan 
och åtgärder. 

  
 

Planerade investeringar / underhållskostnader - årsmöte 2018 

    

Kortfristiga investeringar  / större arbeten 2018   Investering 
    

Kostnad 

      
Kommunalt vatten och avlopp steg 1 10 år 400 000  
El-stolpar bryggor även förberedda för vatten 10 år 100 000  
Hamnplan, Asfaltering infartsvägen till klubben konto 4027   250 000 
Indragning fiber och ev kameraövervakning konto 4027  150 000 
Upptagningsvagn komplettering av utrustning konto 4029   100 000 

Summa  500 000 500 000 

    
Avskrivningskostnad 2018-års investeringar   50 000   
    
    
Långfristig investeringsplan 2019--2023      (SEK)   

    
Vatten och avlopp steg 2   500 000  
Summa  500 000  
    

Investeringsbehov de närmaste 5 åren 2019-2023  1 000 000  

    
 
Styrelsen hemställer att årsmötet beslutar antaga verksamhets- och investeringsplanen samt åtgär-
derna. 
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Förslag till avgifter för 2018  

Grundavgifter 
Föränd-

ring 

Inträdesavgift ( gäller ej för junior och tillhörande familjemedlem) 200 kr 0 

Grundavgift ( de första 6 åren som medlem har båt i klubben ) 1 000 kr 0 
Årliga avgifter och arbetsplikt mm   

Medlemsavgift senior 400 Kr  Not 1 0 

Familjeavgift (2 vuxna + barn under 19 år på samma adress ) 500 Kr  Not 1 0 
Medlemsavgift junior (under 19 år) 50 kr 0  
Bryggplats / trailerbåtplats rörlig avgift 80 kr x dm båtbredd  Not 2 och 3 0  

Rampavtal komplettering/nyttjanderätt 500 kr Not 8 NY 
Avgift för Aktiv båtplatskö  300 kr  Not 1 och 4 0 

Avgift för Passiv båtplatskö ( vilande ) 300 kr  Not 4 0 
Vinteruppläggningsavgift 90 kr x m båtbredd x m båtlängd  Not 2 0 
Arbetsplikt  6 timmar  Not 7 0 
Avgift om man uteblir från vakt 4 000 kr 0  

Nattvaktstjänstgöring för medlem med bryggplats ( under tiden fr 
o m första ord sjösättning t o m sista upptagningen ) 

1 - 2 nätter  
0 

Övriga avgifter   

Sommarplats för trailer utan båt 1000 kr Not 5 0 
Tillfällig sliptagning, medlemmar Ersättning till funktionär 0 

Elavgift för extra strömuttag ( 1/11 - 31/3 ) 200 kr/vecka 0 

Avgift för uteblivet arbete vid ordinarie torr- eller sjösättning (max 
6 timmar) 400 kr per timme 0 

Avgift för ej fullgjord arbetsplikt (6 tim) 400 kr per timme 0 

Påminnelseavgift (om stadgad avgift ej betalts inom föreskriven tid ) 100 kr 0 

Avgift om båten måste flyttas då sjösättningsdag ändras.  500 kr 0 

Avgift om upptagnings-sjösättningsdag ändras från bokad dag 500kr not 6 0 

Avgift för upptagning / sjösättning av båt utan vinterförvaring. 500kr 0 

Båtar som utan giltigt skäl ligger kvar efter midsommar får er-
lägga dubbel vinteravgift dock lägst 2000 kr. 

2 * 90 kr x m båtbredd x m båtlängd 
 Not 2 0  

Avgift för extra/borttappad/trasig nyckelbricka 100 kr 0 
 
Not 
1. Medlem som väljs in i nov-dec anses ha betalat medlemsavgiften och eventuell båtplatskö för det kom-
mande året. 
2. Med 2 decimaler avrundat. 
3. Om medlemmen erhåller sommarplats så ingår även obligatorisk nattvaktstjänstgöring 1-2 nätter. För pe-
rioden september - december får medlemmen ingen arbetsplikt detta år. Första årets vinterliggare utför ar-
betsplikten under det följande året. Bryggplats, motsv, utför arbetsplikt under innevarande år. 
4. Vinterliggare betalar ingen köavgift. 
5. Gäller inte den som haft vinterplats. 
6. Gäller om byte sker när bokningslista är fulltecknad eller indragen p.g.a. att sista datum är passerat. 
7. Medlem som bokat in sig på arbetsplikt men inte kommer avtalad dag och tid har förverkat rätten till an-
nan bokning av motsvarande timmar. Betalningsskyldighet inträder omgående för de timmar som man ute-
blivit ifrån. SJUKDOM SKA MEDDELAS OMGÅENDE till ansvarig person för att vara giltig frånvaro enligt 
beslut av styrelsen. 
Not 8 Medlem med bryggplatsavtal kan teckna komplettering/nyttjanderättsavtal av trailerrampen. Trailern 
ska alltid vara kopplad till bil, inte ställas upp på hamnplan. 
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Valberedningens förslag till styrelse och funktionärer 2018 
 
Styrelse    

 
Ordförande Lena Werner Nyval på 2 år 
Vice Ordförande Erik Davidsson Vald till 2019 
Kassör Bengt Eliasson Nyval på 2 år 
Sekreterare Margot Wåhlstrand Vald till 2019 
Hamnmästare Sven Krüger Vald till 2019 
Vice Hamnmästare 
Klubbmästare 

Christer Zotterman 
Susanne Monthan 

Omval på 2 år 
Nyval på 2 år 

Chef Ornö runt Henrik Andwinge Omval på 2 år 
Chef Juniorsektionen Fredrik Thörn Omval på 2 år 
Chef Segelbåtssektionen Thomas Westerlund Vald till 2019 
Chef Medlemssektionen Bengt Rapp Omval på 2 år 

 
Styrelsesuppleanter   

 
Vice Klubbmästare Jens Petersen Nyval på 1 år 
Vice chef Ornö runt Peter Nilsson Omval på 1 år 
Vice chef Segelbåtsektionen Per Hultberg Omval på 1 år 
Vice chef Juniorsektionen Ulf Andersson Omval på 1 år 
Vice chef Medlemssektionen Mikael Johansson Omval på 1 år 

   
Hamnsektionen   

 
Hamnsektion Lola Hellström Omval på 1 år 
Hamnsektion Fredrik Lindestål Omval på 1 år 
Hamnsektion Johan Zotterman Omval på 1 år 
Hamnsektion Lars Sallbäck Omval på 1 år 
Hamnsektion Michael Bjälkensäter Omval på 1 år 
Hamnsektion Tommy Norenius Omval på 1 år 
Hamnsektion Petter Hedman Omval på 1 år 
Hamnsektion Thomas Lindholm Omval på 1 år 
Hamnsektion Krister Sandholm Omval på 1 år 
Hamnsektion Håkan Lundgren Nyval på 1 år 
Hamnsektion David Nell Nyval på 1 år 
Hamnsektion Jonas Danielsson Nyval på 1 år 
Hamnsektion Tommy Krüger Nyval på 1 år 
Hamnsektion Jesper Velin Nyval på 1 år 
   
Klubbmästeriet   

 
Klubbmästeriet Bengt Westberg Omval på 1 år 
Klubbmästeriet Thomas Stavæus Omval på 1år 
Klubbmästeriet Kent Giliusson Omval på 1 år 
Klubbmästeriet Jonas Wiberg Omval på 1 år 
Klubbmästeriet Conny Andersson Nyval på 1 år 
Klubbmästeriet Veronika Mofalk Nyval på 1 år 
Klubbmästeriet Vakant Nyval på 1 år 

 
Medlemsektionen 

  
 
 

Medlemssektionen Anneli Ekholm Omval på 1 år 
Medlemssektionen Håkan Ireholm Omval på 1 år 
Medlemssektionen Sven Olsson Omval på 1 år 
Medlemssektionen Hannelie Hillertorp Omval på 1 år 
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Segelbåtssektionen 
 

  
 

Segelbåtssektionen Per Ove Andersson Omval på 1 år 
Segelbåtssektionen Johan Ekberg Omval på 1 år 
Segelbåtssektionen Anders Ekholm Omval på 1 år 
Segelbåtssektionen Fredrik Malm Omval på1 år 
Segelbåtssektionen Paul Eriksen Nyval på 1 år 
Segelbåtssektionen Lars Blomgren Nyval på 1 år 
Segelbåtssektionen Vakant Nyval på 1 år 
   
Juniorsektionen 
 

  

Juniorsektionen Richard Eriksson Omval på 1 år 
Juniorsektionen Lars-Olof Thörn Omval på 1 år 
Juniorsektionen Jörgen Michelsson Omval på 1 år 
Juniorsektionen Per Tunell Omval på 1 år 
Juniorsektionen Roger Andersson Omval på 1 år 
Juniorsektionen Mikael Ryking Omval på 1 år 
Juniorsektionen Stefan Lööf Omval på 1 år 
Juniorsektionen Marie Thörn Omval på 1 år 

 
Ornö Runt 
 

  
 

Ornö Runt Johanna Dahlén Omval på 1 år 
Ornö Runt Anders Sederholm Omval på 1 år 
Ornö Runt Carl-Olof Lindqvist Omval på 1 år 
Ornö Runt Hans Sjödin Omval på 1 år 
Ornö Runt Torbjörn Dahl Omval på 1 år 
Ornö Runt Henrik Berglund Omval på 1 år 
Ornö Runt John Öhman Omval på 1 år 
Ornö Runt Patrik Rosquist Omval på 1 år 
Ornö Runt Thomas Dättermark Nyval på 1 år 
 
Revisorer 
 

  

Revisor Christer Jonasson Vald till 2019 
Revisor Bengt Wiklund Omval på 2 år 
Revisorssuppleant Percy Jarehem Omval på 1 år 
Revisorssuppleant Per Olofsson Omval på 1 år 

 
 
Valberedning, Tre ledamöter för ett år varav en skall vara sammankallande 
 


