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TYRESÖ BÅTKLUBB 
 

 
 

 
 

Årsmöteshandlingar vid årsmötet 2019 
 

Onsdagen den 20 februari 2019  
Klockan 19:00 

 
Lokal: Tyresö Kvarnhjulet, Pluggvägen, lokal Nyfors  

 
Hjärtligt välkommen till bl.a. medlemsbeslut om nya stadgar och viktigt 

inriktningsval och beslut om klubbhuset. 
 
 

 
 
 

§ 1 Ändamål 
Klubbens ändamål är att bedriva båtsport och att som ideell allmännyttig förening främja båt-
livets verksamheter, inklusive hamnverksamhet, samt verka för sjösäkerhet, 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 protokollet 
6) Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningen 
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  
d) Andra läsning och antagande av förslag till stadgeändring. Separat dokument. 
e) Beslut om omedelbar justering av antagande av nya stadgar 

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 och fyllnadsval för 1 år.  
b) Styrelsesuppleanter för 1 år 
c) Hamnsektion.  
d) Klubbmästeriet.  
e) Medlemssektion.  
f) Segelbåtssektion.  
g) Juniorsektion.  
h) Ornö Runt.  
i) 1 revisor för två år  
j) 2 revisorssuppleant för ett år 
k) Valberedning, 3 ledamöter för 1 år varav en ska vara sammankallande. 

15) Hedersmedlemsnominering 
16) Övriga ärenden 

Klubbhus, inriktningsbeslut 
17) Mötets avslutning 
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Verksamhetsberättelse 2018 
FUNKTIONÄRER som verkat 2018 
Styrelsen 
Ordinarie ledamöter  Suppleanter  
Ordförande Lena Werner Vice Klubbmästare Jens Petersen 
Vice ordförande  Erik Davidsson Vice Chef Segel-

båtsekt. 
Per Hultberg 

Sekreterare Margot Wåhlstrand Vice Chef Juniorsekt. Ulf Andersson  
Kassör Bengt Eliasson, 

Bengt Rapp 
Vice Chef Medlems-
sekt. 

Mikael Johansson  

Hamnmästare Sven Krüger Vice Chef Ornö Runt Peter Nilsson 
Vice hamnmästare Christer Zotterman   
Klubbmästare Susanne Monthan   
Chef Medlemssekt. Bengt Rapp, Mikael 

Johansson   
Chef Segelbåtsekt. Thomas Westerlund   
Chef Juniorsekt. Fredrik Thörn    
Chef Ornö Runt Henrik Andwinge   

 
Sektionsfunktionärer 
Hamnsektionen  
Lola Hellström, Petter Hedman, Lars Sallbäck, Thomas Lindholm, Johan Zotterman, 
Michael Bjelkensäter, Tommy Norenius, Krister Sandholm, Fredrik Lndestål, Håkan 
Lundgren, David Nell, Jonas Danielsson, Tommy Krüger, Jesper Velin. 
 
Klubbmästeriet 
Thomas Stavæus, Kent Giliusson, Bengt Westberg, Jonas Wiberg, Conny Andersson, Vero-
nika Mofalk. 
  
Segelbåtsektionen 
Per Ove Andersson, Anders Ekholm, Fredrik Malm, Åsa Innings, Paul Eriksen, Lars Blom-
gren, Johan Ekberg. 
 
Medlemssektionen 
Anneli Ekholm, Sven Olsson, Håkan Ireholm, Hannelie Hillertorp. 
  
Ornö Runt Sektionen 
Anders Sederholm, Hans Sjödin, Carl-Olof Lindqvist, Johanna Dahlén, Henrik Berglund, Tor-
björn Dahl, John Öhman, Thomas Dättermark. 
  
Juniorsektionen 
Mikael Ryking, Lars- Olof Thörn, Roger Andersson, Stefan Lööf, Richard Eriksson, Jörgen 
Michelsson, Per Tunell, Marie Thörn. 
 
Revisorer 
Ordinarie: Christer Jonasson, Bengt Wiklund 
Suppleant: Per Olofsson, Percy Jarehem.   
 
Valberedning 
Richard Eriksson, Sammankallande, 
Åsa Innings, Thomas Lindholm. 
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Medlemssektionen 
Under året har 57 medlemmar tillkommit och 79 har avslutat sitt medlemskap i klubben. Net-
totillskottet är minus 22 medlemmar. Klubben hade vid årsskiftet 556 medlemmar.  
Under året har medlemssektionen utfört utskick av information, kallelse till möte, protokoll 
samt fakturor mm till medlemmarna. De medlemmar som har en korrekt registrerad E-posta-
dress har fått faktura och annan information utsänt elektroniskt. De 11 medlemmar som ty-
värr saknar E-post får sin information som post. 
Bostadsadresser uppdaterar du via SBU.  
Sektionen utförde en uppskattad utbildning i Förarbevis och Kustskeppare. 
Bokning av torrsättning har i år skett helt med hjälp av SBU vilket har fungerat mycket bra. 
Medlemssektionen sköter klubbens medlemsregister med registrering av data om medlem-
mar, båtar, båtplatskö, fullgjorda arbetsplikter, fakturering, mm. Fördelning av lediga brygg-
platser sker av Hamnsektionen. 
Bengt Rapp 
  
Enkäten om bottenfärger 
Sammanfattning av enkäten om bottenfärger: 205 medlemmar har rapporterat. 
Blödande 55, hård 102, ingen färg 41 och vet ej 7. VC17 har bedömts som hård färg enligt 
SXX utsago om färgens egenskaper. 
 
Segelbåtsektionen 
Våreskader 
I år gick färden norrut och och genomfördes enligt tradition under Kristi Himmelsfärdshelgen. 
På torsdagskvällen träffades vi för samkväm och grillning i Norrviken på Runmarö. TBK bjöd 
på kött att grilla och det hela avlöpte under trevligt umgänge. 
På fredagsmorgonen vaknade vi upp till soligt väder med perfekta vindar även om det var en 
aning kylslaget. Ett tiotal båtar var anmälda till kappseglingen och de övriga tog sig på egen 
köl upp till årets slutmål Svartsö och Svartsö Krog. 
Efter några timmars hårt fajtande kunde vi imponerat konstatera att årets vinnare av våreska-
dern var IF:en Vitamin med bröderna Thörn, tvåa kom Linjett 32:an Stormhatt med Paul Er-
iksson och trea kom Diva 39:an Nessie med Lars Blomgren tillsammans med besättningar. 
Efter att alla förtöjt på reserverade platser vid Svartsö Krog kunde var och en spendera 
några timmar på den vackra ön. Några slog sig ner vid glasskiosken och njöt av en härlig 
glass i det fina vädret och andra tog en långpromenad. 
Vid femtiden samlades alla för prisutdelning med skumpa och allmän fotografering. Därefter 
åtnjöt vi en härlig middag i krogens mysiga lokaler med vacker utsikt över Delöfjärden. 
Det hördes skrål, skratt och många mer eller mindre sanna seglarhistorier under kvällen. 
På lördagsmorgonen vaknade vi upp till en fantastisk dag med närapå stiltje och klarblå him-
mel. Årets eskader var därmed avklarad och var och en kunde bege sig ut på egna äventyr. 
Tack alla härliga TBK:are som var med och gjorde detta till en rolig helg! 
 
ONSDAGSSEGLINGARNA  
Startade 9 maj och slutade den 5 september. Många har deltagit. Seglingarna redovisas i de-
talj enligt länk: https://tbkonsdagsegling.weebly.com/onsdagsrace.html 
I fjol var det snö i luften på den första onsdagsseglingen, men i år var det betydligt bättre vä-
der och det fanns till och med ett par gastar som seglade i shorts. Bättre väder och vindar är 
svårt att önska sig i början av maj. Det blåste oftast 3-4 m/s och var soligt. Den 19 maj var 
Rolf Cullberg återigen ute på onsdagsbanan och seglade! Denna gång som gast på Linjett 
32'an Stormhatt. Den båtens besättning hade mer erfarenhet av onsdagsseglingar på Kalv-
fjärden än oss andra tillsammans.  
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Fredrik Thörn var med för första gången i sin Nordiska Folkbåt, vilket såg bra ut. Det blev 7 
försommarseglingar. 

 
 
Höstens första onsdagssegling startade den 8 augusti och som vanligt var det få båtar den 
första seglingen i augusti, men samtliga båtar som var med seglade väl. Men till slut stod 
ändå en bekant Expresseglare som vinnare. De vann även "seniorklassen" denna kväll då 
det var den enda besättningen med tillräckligt aktningsfull ålder. 
Den sista onsdagsseglingen 5 september bjöd på lätta vindar till i princip vindstilla. Trots den 
lätta vinden kom samtliga båtar i mål inom åtta minuters marginal. Som utlovat bjöds det på 
extra bra tillbehör till korv med bröd i form av räksallad samt Pommac och Cider i magnum-
buteljer. 

 
Onsdagsseglingarna har bjudit på ett omväxlande väder som provat besättningarna i segling-
ens ädla konst och vi hoppas att fler kommer och testar sina färdigheter eller lär sig ett och 
annat av våra äldre ”sjöbjörnar”!  
 
KM 2018-09-08 
Hela evenemanget började informellt redan på fredag kväll på Härsö. Ett tiotal båtar anslöt 
och det blev försnack på bryggan, med bastu och dopp för dem som ville fräscha upp sig in-
för lördagens batalj. Lyxigt och mysigt med en klubbholme!  
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På lördag förmiddag stod en sydlig bris om ca 3-5 m/s - perfekt kappseglingsväder! 
Starten gick som vanligt mellan prickarna vid Östra Stendörren i form av jaktstart. Först ut var 
Vitamin som neg fint i vinden och sträckte iväg på halvvind bort runt Husarna. Därefter 
skotade båt efter båt in seglen och drog iväg - jakten var igång! 
Efter Dalgrensgrund blev det kryss upp till Boskär. Vissa besättningar lyckades göra sluga 
slag och avancera redan här men de flesta höll sina positioner. Först upp till Boskär var för-
stås Vitamin, men tyvärr hade besättningen fokuserat för mycket på rätt skotning och hur att 
bäst tackla vindens vridningar - man försökte runda ön på fel håll! Misstaget rättades till men 
kostade dyrbara minuter. 
Efter Boskär följde en lätt läns så alla med färgglada “blåsor” fick nytta av dem. En grön prick 
rundades och så blev det kryss till Tallkobben. Vinden var fortfarande jämn och fin och nu 
började positionerna ändras. När det blev dags för rundning hade Trixie börjat nosa de tidigt 
startande i rumporna och gick under spinnakergången ned till Engelsgrundet upp i täten. Av-
ståndet till Snekkja och Nessie var väl tilltaget så Trixie såg ut att ha segern som i liten ask. 
Upp mot näst sista rundningen började färden för babords halsar med något lätta skot - bara 
att defilera in i mål kunde man tycka. Då dog vinden! 
Spänningen återkom, för när vinden dör och konstlar kan vad som helst hända. Snekkja som 
snällt släppt förbi Nessie på väg till Engelsgrund satte fart igen och seglade försmädligt om i 
lä. Det blev kryss igen, både förbi Piltholmsknall och ända in till målet vid Kymmendö. Vinden 
kom och gick, vred åt styrbord och babord. För en stund blev nog till och med Anders och 
Annelie på Trixie nervösa men ledningen var för stor och besättningen för skicklig så det hela 
slutade med en välförtjänt och överlägsen seger. Stort GRATTIS! 
Sista biten in fick hela fältet samma flaxiga vindar vilket skapade både frustration och lycka.  
I mål kom i alla fall alla. Och väl framme vid Kymendö brygga var humöret på topp igen, 
t.om. solen kom fram och alla kunde stornjuta i lä av Carlssons Bakficka.  
Fördrink i form av “skumpa” avnjöts på uteserveringen och sen följde prisutdelning från ett 
digert prisbord. Ett stort tack till alla sponsorer och särskilt till Erlandssons i Haninge som bi-
dragit extra generöst.  
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Till middagen var vi drygt 50 glada gäster från 21 båtar som fick den finaste av kvällar i glas-
verandan vid Kymendö sund. Att Eva med personal dessutom bjöd på mat som tillfreds-
ställde den läckraste av läckergommar gjorde inte saken sämre. Som final på kvällen satte 
sig de tappraste festprissarna åter i lä av krogen när den stängt och avnjöt bubblande vin till 
musik och glatt prat. Vilken “Bella Notte”... 

 

Hoppas vi får det lika bra nästa år! 
 
Hösteskader  
Den 29 september 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. 
Totalt var det 23 båtar anmälda, några fick förhinder, men 10 båtar ville kappsegla till Sand-
hamn 
Väderprognoserna lovade frisk vind från sydväst. Prognosen stämde väl och det blev en frisk 
undanvind till Sandhamn. Redan i starten så åkte spinnackrarna upp på de som hade anmält 
sig med det. Det var ingen tvekan fast vinden friskade i på Gränöfjärden. Det blev sedan en 
lång läns på Nämdöfjärden och första båt i mål var Diva 39 Nessie med familjen Blomgren 
som skar mållinjen redan klockan 12:50. Sedan var det en strid ström av båtar som avsluta-
des med Jakob Thörn i IF Vitamin som seglade in 13:17. Resultatet skulle sedan räknas ut 
enligt SRS, så det var en spänd förväntan på resultatet. 
När alla båtarna hade lagt till så väntade en varm bastu, havsdopp och bubbelpool på seglar-
hotellet.  
Kvällen avslutades på seglarhotellet där 63 gäster samlades för att äta en god middag. 
Stämningen runt borden var hög och spänningen steg inför prisutdelningen. Resultatlistan 
lästes upp och årets vinnare av Hösteskaderseglingen var Jakob Thörn med sina kompisar 
ombord. Roligt att se att den som var sist över mållinjen hade seglat bäst av alla. Tvåa kom 
familjen Blomgren och trea blev S-30 Yasmin med familjen Andersson. 
Dagen efter fick vi en frisk kryss hem. Det var inte alla som kryssade, några tog det lugnt 
med motorns hjälp. 
En sammanfattning av årets som gått är att, vi gjort det som vi kommit överens om våren 
2018 och budgeten har räckt till all verksamhet som planerats. Det bästa är dock att det har 
blivit fler som deltagit i sektionens verksamhet, vilket vi tycker är bra men vi vill att fler kom-
mer in i vår verksamhet 2019.  
Vi i Segelbåtsektionen önskar alla medlemmar välkomna med segelbåt eller motorbåt till en 
ny god säsong med många fina möten på fjärdarna i vår vackra skärgård 2019. 
Thomas Westerlund 
 
Juniorsektionen 
Samarbetet mellan TBK, TBS och Tyresö Skeppslag har fortsatt även i år. Vi hyrde även i år 
ut Optimistjollar till deras sommarläger. 
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 övat sina färdigheter i 
Laser. På tisdagar har de som vill ha mera träning med kappsegling även kunnat segla till-
sammans med TBS i både Optimist och Laser. 
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Vi har precis som förra året bjudit på korv innan seglingarna. Vilket inte enbart är bra ur mätt-
nads synpunkt utan också skapar en trevlig social stund innan seglarskolan drar igång för 
både föräldrar och barn. 
Vi har haft 22 barn i verksamheten under året. Under våren hölls 6 träffar under hösten seg-
lade vi 4 kvällar.  
Elever har tillkommit under säsongen då ryktet om hur trevligt det är att vara med och segla i 
vår verksamhet har spritt sig. 
Hösten avslutades söndagen den 16 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 Tyresö 
Skeppslag kan delta i. 
Vinnare i optimist blev Andreas Johem och Laser blev Jakob Thörn 
Vi har också anordnat KM för Optimist och Laser som också är höstcup för alla seglare i Ty-
resö. 
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 
emot nya seglingskvällar till våren.  
 
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 10 st besättningar 
som gjorde upp om äran. Vinnare blev Jakob Thörn och Ludwig Ryking. 
Väl seglat!  
Fredrik Thörn 
 
Ornö Runt 
Lördagsmorgonen började med strålande sol och svaga vindar. Vi i tävlingsledningen var lite 
oroliga för vinden för de första startgrupperna, men väderprognosen var ändå lovande och 
observationer i området visade på vind omkring nordost 2-3 m/s. Startlinjen kom på plats och 
båtar började cirkla inför sina starter i den svaga vinden. Första startgrupp Cruisingklassen 
kom iväg bra och så även Shorthand, C55, SRS 1, SRS 2, men SRS 3 och SRS 4 var heta 
och några båtar tjuvade och fick runda tillbaka för att komma korrekt iväg och snyggt skött av 
alla inblandade. Vid starten för SRS 4 och 5 började vinden vrida så de kunde snart hissa sin 
spinnaker och segla norr ut i Ornöström. 
De tidigt startande klasserna fick kryss-start och bidevind genom Ornöström och det betydde 
även fortsatt bidevind på ostsidan av Ornö och det gällde samtliga klasser. De rapporter som 
jag fått in från deltagare talar om fina förhållanden under resten av seglingen och första båt i 
mål var Kuái, en Fareast 31R med Per Svanberg som skeppare och därefter började fältet 
komma i mål och strax efter kl 18 hade alla deltagare passerat mållinjen och arbetet med att 
få fram ett resultat kunde börja. Totalsegrare i enskrovsklassen blev Dehler 29 Fanny med 
Christer Björk seglande i Shorthandklassen. STORT GRATTIS! 
Aftersail på udden vid Kolnäsviken drog igång vid 18:30-tiden och blev som vanligt en trevlig 
tillställning med svalkande dryck och korv med bröd i väntan på resultatet och prisutdelning. 
Många förväntansfulla seglare var samlade och kunde dela kreativa förklaringar eller bortför-
klaringar till varför geniala vägval inte gav rättmätig utdelning eller hur vindskiften påverkat 
deras segling positivt eller negativt. Strax efter 19:30 var resultat klart och den välbesökta 
prisutdelningen kunde starta. De lyckliga total-och klassvinnarna hyllades som sig bör och 
vid utlottningen av sponsorpriser fick flera besättningar fina båtprylar att bära med sig hem, 
bl.a. GPS-larm, Garmin-klocka, segelsäckar, flytvästar, rodkick, akterstagslattor, peke med 
stege, winchbits, ankardävert och logg&lod. 
Roligt att så många bidrar med bilder och video’s som vi samlat i vår Facebookgrupp och på 
Ornö Runt hemsidan. 
Jag minns med glädje de härliga stunderna från årets kappsegling och önskar alla seglare 
varmt välkomna tillbaka 2019. 
Hälsningar Henrik Andwinge, Chef Ornö Runt 
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Klubbmästeriet 
Som ny klubbmästare för 2018 så har jag införskaffat en Cafévagn som nu står på vårt om-
råde. Där erbjuder vi våra medlemmar att boka in sig på arbetspass och sälja mat o dryck till 
subventionerat pris. Det innebär att man på detta sätt kan fullgöra sin arbetsplikt. Mycket 
uppskattat. 
Ett flertal möten har anordnats under våren för att planera verksamheten för Klubbmästeriet. 
Vi har haft problem med stölder från Klubbhuset, det har försvunnit datahårdvara, flertal 
STORA toarullar och varor från Kyl & frys. 
 
PUB Kväll 
Den 1 Juni var det PUBkväll med traditionell loppis, här inviger vi den nya Cafévagnen, det 
blev stor uppslutning och en mycket lyckad kväll som höll på till fram på småtimmarna. 
Även TBS var inbjudna och några kom därifrån och hade trevligt ihop med oss. 
 
Kräftskiva 
Den 31 Augusti var det Kräftskiva där vi hyrde ett stort Partytält. För alla som anmält sig, så 
bjöd klubben på ½ kg kräftor per person samt bröd och ost. 
Det blev stor uppslutning trots att vi inte hade vädergudarna med oss. 
Även denna gång så var sista paret ut framåt småtimmarna. 
 
Ärtsoppedagar 
Vårens ärtsoppedag sköttes av vår vanliga besättning med servering från klubbhuset. 
Höstens ärtsoppedag gick av stapeln utan ordinarie trupp, men vi lyckades ro detta evene-
mang i hamn genom extra insatt pass i vagnen. 
 
Höstmöte + Höstfest 23/11 
Vi samlades i Tyresö Bygdegård för Höstmöte och efterföljande höstfest. 
Vi hade Stor Buffé och sedan musik och bar till kvällen. 
Det var stor uppslutning och vi avslutade kvällen (som vanligt) framåt 1 på natten. 
Susanne Monthan, Klubbmästare 
 
Hamnsektionen 
På våren byggde vi om hydrauliken och styrningen på en av dom gamla vagnarna. Nu pas-
sar både den och nya vagnen till dom två nya traktorerna. 
Isen gick upp precis innan sjösättningarna började i våras. Dock kunde inte alla båtar köra till 
sina ordinarie båtplatser på grund av isläget vid den första sjösättningen. Vårens sjösätt-
ningar gick i övrigt bra. 
Vi har besiktigat alla bryggstenar med dykare. Efter det så började vi byta ut dom dåliga ste-
narna, det är svårt när alla båtar ligger på sina platser. Vi kommer att fortsätta med det under 
våren. 
Efter sommaren så grävde vi ner en ny elmatarkabel till traktorskjulet. Vi passade även på att 
gräva ner en vattenledning dit. Vi har även fortsatt arbetet med att förbättra hamnplanen. Det 
har lagts på mer grus vilket vi kommer att fortsätta med. Kanten på nya planen ner mot 
klubbhuset har jämnats till.  
Under upptagningarna blev det lite problem med hydraulslangarna på vagnarna, men det 
gick enkelt att åtgärda. Det inträffade några små incidenter men det var inte så allvarligt och 
inga personskador. I övrigt gick upptagningarna bra. Efter upptagningarna byttes ett större 
antal hydraulslangar ut.  
Under året monterade vi en gånggrind mot Raksta. Så nu kan dom som kommer med bus-
sen eller cyklar gå den vägen. Påverka gärna SL så bussar går när vi behöver dem inte bara 
vardagar morgon och kväll. 
Under vintern så har två segelbåtar vält vid olika tillfällen. Det har inte blivit några skador på 
kringliggande båtar och inga större skador på dom som välte.  
I övrigt så har allt arbete på klubben flutit på som vanligt. Jag vill tacka alla medlemmar som 
har hjälpt till för en bra insats och hoppas på ett bra år 2019. 
Sven Krüger 
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Ordförandens slutord 
Nu har ett år gått sedan jag blev ordförande i Tyresö båtklubb. Det har varit ett år kantat med 
lärdomar och med fokus på att lära känna varandra både i styrelsen men också alla er med-
lemmar. Det har varit härligt att få vara med och påverka. Även svårt ibland.  
 
När man läser vad alla sektioner skrivit om sina verksamheter inser man att det har hänt en 
hel del både vad gäller sociala aktiviteter, hamnen, tävlingar och lite utbildning. Både förarbe-
vis/kustskeppare men även utbildning för oss i styrelsen m.fl. för att kunna hantera den nya 
hemsidan. 
 
Härsö har varit en härlig del av året och det är min förhoppning att vi under nästa år använ-
der den både som klubbhamn men även som utgångspunkt för evenemang. 
Jag hoppas även att vi fortsätter med att bibehålla det som är bra i år och jobbar vidare med 
det som behöver förändras. Det är med stolthet jag säger att det jobb vi gör tillsammans är 
ett kvitto på att man kan uppnå mycket om man gör saker tillsammans.  
Alla arbetsplikter, det vänliga bemötandet, regelverk allt detta sammantaget gör Tyresö båt-
klubb till något bra och beständigt. Något som jag vill vara en del av. Min förhoppning är 
även att ni medlemmar fortsätter att vara öppna för dialog och fortsätter droppa idéer och för-
medla tankar.  
Ordförande Lena 
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 TYRESÖ BÅTKLUBB   Resultatrapport per 2018-12-31 Budget Budget  

 Konto 2017  Budget Avvik 2019 ändring 
 Intäkter (12 mån) (12 mån) (12 mån)   (12 mån)   

 3010 MEDL.SENIOR ÅRSAVG 180 600 172 000 185 000 13 000 185 000 0 
 3011 MEDL.JUNIOR ÅRSAVG 400 300 1 000 700 1 000 0 
 3012 MEDL.INTRÄDESAVG 11 200 10 200 10 000 -200 10 000 0 
 3013 MEDL FAMILJ 0 19 000 0 -19 000 20 000 20 000 
 3014 MEDL.GRUNDAVG 161 000 118 000 158 000 40 000 158 000 0 
 3015 MEDL.BÅTPLATS Sommar 508 628 511 312 510 000 -1 312 510 000 0 
 3016 MEDL.BÅTPLATS Vinter 657 668 675 905 660 000 -15 905 660 000 0 
 3017 MEDL.ARBETSPLIKTER 136 800 133 200 175 000 41 800 110 000 -65 000 
 3018 MEDL.BÅTPLATSKÖ 31 500 25 200 32 000 6 800 32 000 0 
 3019 MEDL.ÖVRIGT 26 753 35 934 25 000 -10 934 25 000 0 
 3020 KURSAVGIFTER Juniorer 6 200 5 150 10 000 4 850 10 000 0 
 3021 OPTIMIST SEGLARLÄGER 7 450 7 450 8 000 550 8 000  
 3045 ORNÖ RUNT 73 350 61 502 75 000 -13 498 75 000 0 
 3610 FÖRS. KLUBBMÄSTERIET 0 32 125 0 -32 125 40 000 40 000 
 S:a intäkter 1 801 549 1 807 278 1 849 000 41 722 1 844 000 -5 000 
 Övriga intäkter 134 500           

 3985 STATLIGA BIDRAG 0 0 1 500 1 500 0 -1 500 
 3987 KOMMUNALA BIDRAG 0 0 1 500 1 500 0 -1 500 
 3990 ÖVRIGA INTÄKTER 59 851 5 100 5 000 -100 5 000 0 
 S:a övrigt 194 351 5 100 8 000 2 900 5 000 -3 000 
 Rörelsens intäkter 1 995 900 1 812 378 1 857 000 44 622 1 849 000 -8 000 
 Kostnader Hamnen             

 4012 HAMN DRIFT Renhållning -94 060 -84 905 -100 000 -15 095 -100 000 0 
 4013 HAMN DRIFT EL -99 956 -108 187 -120 000 -11 813 -120 000 0 
 4019 HAMN DRIFT ÖVRIGT -118 384 -116 710 -125 000 -8 290 -125 000 0 
 4025 HAMN BRYGGOR/BOJAR -53 410 -63 582 -100 000 -36 418 -100 000 0 
 4029 HAMN UNDERHÅLL Övrigt -159 994 -176 223 -200 000 -23 777 -225 000 25 000 
 S:a Hamnkostnader -525 804 -549 607 -645 000 -95 393 -670 000 25 000 
 Kostnader Sektioner m m             

 5070 Rep/underhåll klubbhus 0 -6 650 -30 000 -23 350 -30 000 0 
 5230 SEGELBÅTSEKTION -64 007 -63 704 -65 000 -1 296 -75 000 10 000 
 5240 ORNÖRUNTSEKTION -40 414 -43 636 -55 000 -11 364 -55 000 0 
 5250 JUNIORSEKTION -55 193 3589 -50 000 -53 589 -30 000 -20 000 
 5260 KLUBBMÄSTERI -12 750 -107 203 -50 000 57 203 -50 000 0 
 5270 MEDLEMSEK/UTBILDNING -2 929 -33 293 -100 000 -66 707 -50 000 -50 000 
 5290 AVG T ORGANISATIONER -78 821 -80 408 -90 000 -9 592 -80 000 -10 000 
 6250 PORTO -83 -1 888 -2 000 -112 -2 000 0 
 6310 FÖRS. Egendom+Person -44 142 -32 486 -50 000 -17514 -40 000 -10 000 
 6500 ADMINISTRATION -68 976 -101 175 -75 000 26 175 -80 000 5 000 
 6505 PRISGLAS/FLAGGOR 0 -3 750 0 3750 0 0 
 6560 VÄGAVGIFT -1 787 -1 787 -2 000 -213 -2 000 0 
 6590 OFÖRUTSEDDA Utgifter -0 -100 -2 000 -1 900 -2 000 0 
 S:a Övriga kostnader -369 102 -472 491 -571 000 -98 509 -496 000 -75 000 
 Avskrivningar/räntor             

 7831 AVSKRIVNING MASKINER -258 534 -333 571 -379 664 -46 093 -337 478 Enl plan 
 8300 RÄNTEINTÄKTER 0 0 0 0 0 -2 000 
 8400 RÄNTEKOSTNAD Marklån -18 388 -8 352 -8 700 -348 -5 000 -3 700 
 8420 RÄNTEKOSTNAD ÖVRIGT 0 -439 0 439   
 KOSTNADER TOTALT -1 171 828 1 364 460 1 604 364 -239 904 1 508 478  
 NETTORESULTAT  824 071 447 918 252 636 -195 282 340 522  
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Noter till Budget 2019 
 
Konto 3013          Kontot har saknats tidigare år. Infört under 2018 
Konto 3017 Många har utfört sin arbetsplikt i Cafevagnen under 2018. 
Konto 3610 Förväntad försäljning på helårsbas. 

 

BALANSRÄKNING 
TYRESÖ BÅTKLUBB     

  1/1 2018 31/12 2018 

TILLGÅNGAR INGÅENDE UTGÅENDE 

KASSA, POSTGIRO, BANK 1 922 703 2 411 033 

DIVERSE FORDRINGAR 6 544 37 627 

GLAS och VIMPLAR 73 614 69 864 

FASTIGHET 2 000 000 2 000 000 

MASKINER 2 982 853 3 060 991 

SUMMA TILLGÅNGAR 6 985 714 7 579 515 

      

SKULDER     

MARKLÅN -364 000 -164 000 

DIVERSE SKULDER -500 -12 814 

SUMMA SKULDER & RESERVER -364 500 -176 814 

      

EGET KAPITAL     

EGET KAPITAL -4 872 963 -5 697 035 

FÖRRA ÅRETS RESULTAT -824 071 0 

ÅRETS RESULTAT 0 -447 918  

SUMMA EGET KAPITAL -5 697 034 -6 144 953 

Summa Skulder och Eget kapital  -6 061 534 -6 321 767 
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Styrelsen för Tyresö Båtklubb 
 
 
 
 
Lena Werner  Erik Davidsson Henrik Andwinge 
 
 
 
 
 
Mikael Johansson Susanne Monthan 
 
 
 
 
 
Sven Krüger  Bengt Rapp  Margot Wåhlstrand 
 
 
 
 
 
Fredrik Thörn Thomas Westerlund 
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STYRELSENS FÖRSLAG OCH INKOMNA MOTIONER 
 
Avgiftsbefrielser 
Befrielser för avgifter föreslås, enligt oförändrade principer, enligt följande: 
 
Styrelsens ordinarie ledamöter föreslås bli befriade från det som betecknas som ”årliga avgif-
ter för en båt, arbetsplikt enligt gällande prislista” i styrelsens avgiftsförslag. Styrelsen är 
dock inte undantagen från grundavgift och nattvaktstjänstgöring.  
Vidare föreslås följande bli befriade från medlemsavgiften, om man gör en arbetsinsats un-
der kommande år om minst 10 timmar:  
Bryggbasar, revisorer, stugvärdar, funktionärer inom samtliga sektioner, samt medlemmar av 
valberedningen.  
 
Styrelsen yrkar på bifall till förslaget om avgiftsbefrielser. 
 
Förslag till disposition av årets resultat. 
Styrelsen föreslår att årets överskott på 447 918kr överförs i ny räkning. 
 
Inga motioner har inkommit. 
 
Andra läsning och antagande av förslag till stadgeändring. V.g. se separat dokument. 
Antagade ska ske med minst 2/3 majoritet av på mötet närvarande medlemmar. 
 
Beslut om omedelbar justering av antagande av nya stadgar. 
 
Fastställande av klubbsektioner 
Följande sektioner har varit verksamma under 2018: 
Hamnsektionen, Klubbmästeriet, Medlemssektionen, Segelbåtsektionen, Juniorsektionen 
samt Ornö Runt sektionen. 
Styrelsen föreslår en gentemot föregående år oförändrad indelning i sektioner. 
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VERKSAMHETSPLAN, INVESTERINGAR OCH ÅTGÄRDER UNDER ÅR 2019 
 
Styrelsen föreslår att verksamheten i stort sett fortsätter 2019 med den traditionella klubb-
verksamhet som beskrivits i verksamhetsberättelsen för 2018. 
Styrelsen har även överlagt om investeringsbehovet inom klubben och föreslår följande inve-
steringsplan och åtgärder. 
 

Planerade investeringar / åtgärder, årsmöte 2019   

    
Kortfristiga investeringar / åtgärder 2019      (SEK)    ( SEK ) 

    Investering Kostnad 

Bastu inkl bygglov   75 000 
Projektering, bygglov klubbhus   100 000 
Kommunalt vatten / avlopp steg 1, och anslutningsavgift  250 000 100 000 
Brygga  150 000  
Hamnplan, Asfaltering infartsvägen till klubben  250 000   
Indragning fiber och ev kameraövervakning  100 000  
Upptagningsvagnar komplettering av utrustning  150 000  

SUMMA 2019  900 000 275 000 

    
Avskrivningskostnad för nya investeringar 2019-2029 
årligen 

  90 000   

    

Långfristig investeringsplan 2020 - 2024      (SEK)   

Vatten och avlopp steg 2   500 000  
Klubbhus  2 000 000  

SUMMA 2020 -- 2024  2 500 000  

    

SUMMA Investeringsbehov närmaste 6 åren  3 400 000  

     

 
Styrelsen hemställer att årsmötet beslutar antaga verksamhets- och investeringsplanen samt 
åtgärderna. 
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Förslag till avgifter för 2019  

  

Grundavgifter Förändring 

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 20 år på samma adress ) 500 Kr  Not 1 0 
Medlemsavgift junior (under 20 år) 50 kr 0  
Bryggplats / trailerbåtplats rörlig avgift 80 kr x dm båtbredd  Not 2 och 3 0  

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

Avgift för Passiv båtplatskö ( förturskö ) 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 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 
kommande kalenderåret. 
2. Med 2 decimaler avrundat. 
3. Om medlemmen erhåller sommarplats så ingår även obligatorisk nattvaktstjänstgöring 1-2 nätter. 
För perioden september - december har medlem ingen arbetsplikt detta år. Första årets vinterliggare 
utför arbetsplikten under det följande året. Får medlem bryggplats, motsv, utförs arbetsplikt under in-
nevarande år. 
4. Vinterliggare betalar ingen köavgift. 
5. Gäller inte den som haft vinterplats. 
6. Gäller om byte sker när torrsättningsbokningslista i SBU är fulltecknad eller indragen p.g.a. att sista 
datum för ändring är passerat. Vid sjösättning utgår alltid avgift vid byte av dag. 
7. Medlem som bokat in sig på arbetsplikt men inte kommer avtalad dag och tid har förverkat rätten till 
annan bokning av motsvarande timmar. Betalningsskyldighet inträder omgående för de timmar som 
man uteblivit ifrån. SJUKDOM SKA MEDDELAS OMGÅENDE till ansvarig person för att vara giltig 
frånvaro enligt beslut av styrelsen. 
8 Medlem med bryggplatsavtal kan teckna kompletterings/ nyttjanderättsavtal av trailerrampen. Trai-
lern ska alltid vara kopplad till bil, får inte ställas lösgjord från bil/fordon på hamnplan. 
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Valberedningens förslag till styrelse och funktionärer 2019 
 
Styrelse    

 
Ordförande Lena Werner Vald till 2020 
Vice Ordförande Utgår enligt stadgeförslaget 

 

Kassör Bengt Rapp Fyllnadsval på 1 år 
Sekreterare Margot Wåhlstrand Omval på 2 år 
Hamnmästare Sven Krüger Omval på 2 år 
Vice Hamnmästare 
Klubbmästare 

Christer Zotterman 
Susanne Monthan 

Vald till 2020 
Vald till 2020 

Chef Ornö runt Henrik Andwinge Vald till 2020 
Chef Juniorsektionen Fredrik Thörn Vald till 2020 
Chef Segelbåtssektionen Thomas Westerlund Omval på 2 år 
Chef Medlemsektionen Mikael Johansson Fyllnadsval på 1 år  
 
Styrelsesuppleanter 

  
 

Vice Klubbmästare Vakant Nyval på 1 år 
Vice chef Ornö runt Peter Nilsson Omval på 1 år 
Vice chef Segelbåtsekt-
ionen 

Per Hultberg Omval på 1 år 

Vice chef Juniorsektionen Jörgen Michelsson Nyval på 1 år 
Vice chef Medlemsekt-
ionen 

Hannelie Hillertorp Nyval på 1 år 

   
Hamnsektionen   

 
Hamnsektion Lola Hellström Omval på 1 år 
Hamnsektion Jesper Velin Omval på 1 år 
Hamnsektion Johan Zotterman Omval på 1 år 
Hamnsektion Lars Sallbäck Omval på 1 år 
Hamnsektion Tommy Krüger 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 Jonas Danielssont Omval på 1 år 
Hamnsektion Krister Sandholm Omval på 1 år 
Hamnsektion Håkan Lundgren Omval på 1 år 
Hamnsektion David Nell Omval på 1 år 
Hamnsektion Thomas Malmertoft Nyval på 1 år 
Hamnsektion Vakant Nyval på 1 år 
   
Klubbmästeriet   

 
Klubbmästeriet Kent Giliusson Omval på 1 år 
Klubbmästeriet Jonas Wiberg Omval på 1 år 
Klubbmästeriet Birgitta Thoren Åström Nyval på 1 år 
Klubbmästeriet Anders Åström Nyval på 1 år 
Klubbmästeriet Rolf Levander Nyval på 1 år 
Klubbmästeriet Vakant Nyval på 1 år 
Klubbmästeriet Vakant Nyval på 1 år 

 
Medlemsektionen 

  
 
 

Medlemsektionen Sven Olsson Omval på 1 år 
Medlemsektionen Johan Nordstrand Nyval på 1 år 
Medlemsektionen Vakant Nyval på 1 år 
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Segelbåtssektionen 

 
  

 
Segelbåtssektionen Per Ove Andersson Omval på 1 år 
Segelbåtssektionen Anders Ekholm Omval på 1 år 
Segelbåtssektionen Fredrik Malm Omval på 1 år 
Segelbåtssektionen Johan Ekberg Omval på 1 år 
Segelbåtssektionen Paul Eriksen Omval på 1 år 
Segelbåtssektionen Lars Blomgren Omval på 1 år 
Segelbåtssektionen Åsa Innings Omval på 1 år 
   
Juniorsektionen 
 

  

Juniorsektionen Richard Eriksson Omval på 1 år 
Juniorsektionen Lars-Olof Thörn Omval på 1 år 
Juniorsektionen Per Tunell Omval på 1 år 
Juniorsektionen Marie Thörn 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 Ulf Andersson Omval på 1 år 
Juniorsektionen Vakant Nyval på 1 år 

 
Ornö Runt 
 

  
 

Ornö Runt Johanna Dahlén Omval på 1 år 
Ornö Runt Anders Sederholm 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 Carl-Olof Lindqvist Omval på 1 år 
Ornö Runt Thomas Dättermark Omval på 1 år 
 
Revisorer 
 

  

Revisor Christer Jonasson Omval på 2 år 
Revisor Bengt Wiklund Vald till 2020 
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 
 
Vakant, sammankallande 
Vakant 
Vakant 


