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TYRESÖ BÅTKLUBB

Årsmöteshandlingar vid årsmötet 2017

Tisdagen den 21 februari 2017
Klockan 19:00

Lokal: Tyresö Kvarnhjulet, Pluggvägen, sal Nyfors

Innan mötet kommer Tobias Törnebohm att berätta om
ARKTISK FEBER.

§ 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

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.
b) Styrelsesuppleanter för 1 år att inträda i den ordning som årsmötet bestämmer.
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 skall vara sammankallande.

15) Årets TBK´are
16) Övriga ärenden
17) Mötets avslutning
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Verksamhetsberättelse 2016

FUNKTIONÄRER som verkat 2016
Styrelsen
Ordinarie ledamöter Suppleanter
Ordförande Thomas Hallqvist Vice Klubbmästare Lena Werner
Vice ordförande Erik Davidsson Vice Chef Segel-

båtsekt.
Per Hultberg

Sekreterare Margot Wåhlstrand Vice Chef Juniorsekt. Ulf Andersson
Kassör Niclas Mastelle Vice Chef Medlems-

sekt.
Mikael Johansson

Hamnmästare Sven Krüger Vice Chef Ornö Runt Peter Nilsson
Vice hamnmästare Lola Hellström Vice Kassör Bengt Andersson
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, Christer Zotterman, Lars Sallbäck, Mats Öhlin, Fredrik
Lindestål, Thomas Lindholm, Johan Zotterman, Michael Bjelkensäter, Tommy Norenius,
Christer Antonsson, Krister Sandholm, Erik Sandin, Kimmo von Knorring.

Klubbmästeriet
Thomas Stavæus, Jens Petersen, Kent Giliusson, Bengt Westberg, Jonas Wiberg, David
Nell.

Segelbåtsektionen
Per Ove Andersson, Sten Gustavsson, Andreas Rundström, Anders Ekholm, Erik Sagerman,
Sven Björnekull, Fredrik Malm.

Medlemssektionen
Anneli Ekholm, Sven Olsson, Håkan Ireholm, Hannelie Hillertorp, Tommy Krüger.

Ornö Runt Sektionen
Anders Sederholm, Hans Sjödin, Lars Blomgren, Göran Eckervik, Henrik Berglund, Torbjörn
Dahl, John Öhman, Patrik Rosquist, Martin Karlsson.

Juniorsektionen
Mikael Ryking, Lars- Olof Thörn, Roger Andersson, Maria Andwinge, Stefan Lööf, Richard
Eriksson, Jörgen Michelsson, Per Tunell, Marie Thörn.

Revisorer
Ordinarie: Christer Jonasson, Bengt Wiklund
Suppleant: Per Olofsson, Percy Jarehem.

Valberedning
Jan-Olof Hedman, Sammankallande,
Jens Pedersen, Richard Eriksson.
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Medlemssektionen 2016
Under året har 59 medlemmar tillkommit och 68 har avslutat sitt medlemskap i klubben.
Nettotillskottet är -9 medlemmar. Antal medlemmar är 612 (2016 621).
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 annan information utsänt elektroniskt. De drygt 10 medlem-
mar som saknar E-post får sin information som post. Bostadsadresser uppdateras automa-
tiskt för huvudmedlem när utskick sker av SBU tidningen BÅTLIV. Påminnelse av Sjösätt-
nings-och upptagningsdag har skett både som E-post och SMS. Detta har uppskattats och
fortsätter även under 2017.
Utskicket av taggar blev lite omständligt då många missade att det fanns en påse med tag-
gen i fakturakuvertet. 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
brygg platser sker av Hamnsektionen.

Segelbåtssektionen 2016.
Våreskadersegling
Deltagarna i våreskadern 2016 samlades på Fjärdlång/Sjunkviken. Alla anmälda kom i god
tid i det fina vädret, så vi kunde umgås innan kvällens grillningsbegivenheter. Vid 19-tiden
började grillar, mat och dryck bäras upp på berget. Grillarna tändes upp och vi grillade köttet
som klubbmästeriet försett oss med. Kvällen var fantastisk, men när mörkret och fukten börja
kännas allt för påträngande drog vi oss ner till de varma båtarna.
Klockan 09.00 dagen efter hölls det sedvanliga ”skepparmötet” på berget. Första start var
planerat till 10.00 men, då fanns ingen vind så vi flyttade startpunkt och starttid för att vinden
skulle få en chans att fylla våra segel. Efter lite problemlösande blev det en perfekt start av
alla båtarna. Vädret och vinden var fantastisk och några större vindstyrkor blev det inte tal
om, men vinden var så pass bra och ihållande att den utan problem förde våra båtar längs
den varierande och utslagsgivande banan mot slutmålet Utö. Efter att alla båtar kommit i mål
fanns tid för tvagning och bastubad. Årets våreskadermiddag utspisades på Utö Värdshus
och vandringspriset erövrades i år av Familjen Ekholm.
Klubbmästerskap
Årets KM blev ett äventyr i läns i högsommarvärme med svag vind och fläckar med bleke
och avkortad bana (som tur var) 14 båtar ställde upp i årets KM som börjar vid Stendörren
och avslutas vid Malma Kvarn. Anders och Anneli Ekholm på båten Trixie stod som vinnare
efter att tiderna räknats samman. Kvällen avslutas gemensamt med en väldigt god middag
med 58 deltagare, där dagens segling och säsongens bravader diskuteras.
Kräftköret
Kräftköret avgjordes den 13 augusti i friska vindförhållanden. Banan var ca tolv och en halv
distansminuter. Det blev en segling utan kryss. Snabbaste båt (Yasmin) gick i mål efter
knappt två timmars segling. Efter omräkning var det dock Shalom som vann. Yasmin kom
tvåa och Vitamin trea. Det var sex båtar som kom till start vid Bagarsundet, och alla kom i
mål vid Koxviken på Biskopsön. Där bjöd klubben på kräftor, bröd, smör och ost. 19 personer
från totalt 8 båtar slog sig ned i lä på berget med utsikt mot väster i en fin solnedgång. Ett
och annat moln visade sig på himlen, men inget som gav något regn ifrån sig. Det vart en fin
kväll med överlämnade av vandringspris och intagande av kräftor med tillbehör.
TBK-Onsdagsseglingar.
Årets upplaga av våra onsdagsseglingar på Kalvfjärden har bjudit på fina bataljer. Tyvärr har
deltagandet varit något sämre än förra året men några nya båtar har tillkommit vilket är roligt.
Ofta har resultaten varit väldigt jämt, när vi räknat om tiderna och flera gånger har det inte
varit mer än några sekunders skillnad mellan båtarna. Det är också roligt att flera båtar från
Trollbäcken (TBS) seglar med oss (t.ex. Bönan 2, Paramour, Cheyenne). Däremot har vårt
deltagande på den traditionsenliga seglingen mot Trollbäcken ute på Vissvass, varit något
skral, trots det var vi 19 båtar på startlinjen en junikväll.
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Sen måste vi lyfta fram Jakob Thörn med sin ungdomsbesättning som seglar otroligt bra trots
att ingen är över 15år. Resultaträkning och korvkokande har fungerat relativt väl, Rolf Cull-
berg har i vanlig ordning varit behjälplig med att räkna resultat.
Höstseglingen till Sandhamn
8 oktober seglades höstseglingen till Sandhamn. Några av medlemmarna med motorbåtar
hade tjuvstartat och dragit till Sandhamn redan på fredagskvällen. Vi andra som skulle kapp-
segla möttes upp utanför Bagarsundet, där starten skedde. Väderprognoserna lovade or-
dentligt med vind från nordost, vilket innebar kryss hela vägen. 15 båtar var anmälda. Starten
var uppdelad i 4 grupper, så att det inte blev så trångt på startlinjen. Vid Stendörren hade
fältet samlats ihop och en lång kryss över Ingaröfjärden och Nämdöfjärden väntade. Storm-
hatt och Fresia hade tagit täten, men Nessie närmade sig snabbt. Trixie och Snekkja hade
som vanligt en jämn kamp strax bakom. På Nämdöfjärden hade nya medlemmen Stefan
Ljung tagit täten med sin snabba Calluna. Yasmin råkade ut för ett haveri, fockfallet gick av
och tvingades bryta. Calluna var först över mållinjen men resultatet lät vänta på sig till prisut-
delningen som var på bryggan. Det visade sig att Nessie hade vunnit.
När alla båtarna hade lagt till så väntade en varm bastu och bubbelpool på seglarhotellets
spa.
Kvällen avslutades på Seglarhotellet, där alla samlades för att äta en god middag. Stäm-
ningen runt borden var hög och alla var eniga om att det var en bedrift att ha tagit sig till
Sandhamn i den hårda vinden.
Deltagandet i hösteskadern slog rekord trots att vädret inte var till vår fördel.
Segelbåtssektionen har genomfört all planlagd verksamhet enligt verksamhetsplan och bud-
geten har i huvudsak innehållits.
Alla resultat finns att läsa på: www.tyresobat.se
Segelbåtssektionen tackar för i år och önskar alla medlemmar välkommen till 2017 års verk-
samhet.
Thomas, Per, Anders, Andreas, Per-Ove, Sten, Sven, Fredrik

Slutligen måste nämnas den fina respons TBK fick från Seglarhotellet på Sandhamn efter
genomförandet av hösteskaderseglingen! (mail till Anders Ekholm, ansvarig hösteskadern)
”Hej Anders,
Ett stort tack från mig och mina kolleger som jobbade i helgen.
Trevligt besök från Tyresö Båtklubb med många roliga och trevliga kontakter.
Alltid lika roligt att träffa trevliga människor med stort intresse för båtar och skärgård, det är
tack vare sådana som er att det är möjligt för oss att leva och bo i skärgården.
Hjärtligt välkomna tillbaka, hälsa alla från oss.
Arne
Arne Andersson
Fastighetschef/Säkerhetschef”

Juniorsektionen 2016
Samarbetet med 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 till-
sammans med TBS i både Optimist och Laser. Förra årets korvförsäljning fortsatte även
detta år. Vilket inte enbart är bra ur mättnads synpunkt utan också skapar en trevlig social
stund innan seglarskolan drar igång för både föräldrar och barn. Vi har haft 25 barn i verk-
samheten under året. Under våren hölls 7 träffar, under hösten utökade vi med ytterligare ett
tillfälle till 5. Detta på grund av att Junior KM låg en vecka senare än vanligt. Elever har till-
kommit under säsongen då ryktet om hur trevligt det är att vara med och segla i vår verk-
samhet har spritt sig.
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Hösten avslutades söndagen den 20 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. Vi har också anordnat KM för optimist och Laser som också är höst-
cup för alla seglare i Tyresö. Alla ledarna vill tacka alla barn som har varit med under året
och gjort seglingskvällarna till trevliga stunder med många positiva upplevelser och nya erfa-
renheter. 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 8 besättningar som
gjorde upp om äran. Läs mer om arrangemanget på TBKs hemsida. Väl seglat!

Ornö Runt 2016
Dagen började med ett lätt regn vid de första starterna men övergick till växlande molnighet
resten av dagen. Alla starterna kom iväg fint utan några tjuvstarter men ibland var det trångt
på läsidan av linjen som för dagen upplevdes ha lite fördel. Alla klasser fick kryss upp genom
Ornö ström då vinden kom norrifrån. Tyvärr fick några båtar grundkänning då de letade sig
långt ut på kanterna. På östra sidan av Ornö var vinden relativt svag och båtarna hade un-
danvind och alla fina undanvindsegel kom till sin rätt. En del hittade lite mer tryck genom att
gå långt öster ut. Nere vid den sydliga rundningen blev det som vanligt tät trafik. Väl igenom
hålet mellan Ornö och Utö blev det sträckbog mot Björkö och rundningen norrut där seglen
fick skotas till bidevind och efter något eller några slag nåddes mållinjen utanför vår bas i
Kolnäsviken. I princip alla båtar var över mållinjen innan klockan 17. Först i mål var Sydney
40 ”Runmarö Sail Racing” med målgångstiden 15:00:42.
Totalsegrare Ornö Runt 2016: Enskrov – Tor Jacobson ”La Lupa” RS Elite och Flerskrov –
Fredrik Karlsson ”Team Karlsson/Nordblom” Formula 18.
Aftersail på udden vid Kolnäsviken blev som vanligt en trevlig och välbesökt tillställning med
svalkande dryck, värmande korv och kreativa förklaringar varför geniala vägval inte gav rätt-
mätig utdelning, hur vindskiften ska tas osv. Vid 19:30-tiden var resultatet klart och kort där-
efter avhölls prisutdelningen. De lyckliga total- och klassvinnarna hyllades som sig bör med
våra fina prisglas och flera besättningar hade tur med utlottningen och fina grejor att bära
med sig hem, bl.a. lyx-grill, aktivitetsarmband, dyneemafall, flytväst, rodkick, multiinstrument
display. Vi tackar våra sponsorer som bidragit till alla fina priser:
Benns/Thermoprodukter/Garmin/Seldén/B & G/Liros/NOA/Boding/Ruckus.
Stort tack också till alla i kappseglingskommittén och vår domare. Välkomna till Ornö Runt
lördagen den 3 juni 2017!

Klubbmästeriet 2016
Valberedningen och årsmötet hade svårt att få fram personer för att ta hand om midsommar
vilket medförde att arbetet med att finna dessa vakanser påbörjades direkt efter årsmötet.
Två personer anmälde sig och tog hand om denna fina tradition, tack Lotta och Torsten!
Ett flertal möten har anordnats under våren för att planera verksamheten och fastställa verk-
samhetsplanen för Klubbmästeriet.
Samtliga stugvärdar samlades en dag i april och grovstädade klubbhuset så att allt sådant
som legat och skräpat år efter år togs bort därifrån. Sedan har stugvärdar städat enligt
schema och det extra behov som har behövts. Den städning som nattvakterna har utfört har
uppskattats stort av både av medlemmar och stugvärdar.
Vid sjösättning och upptagning har vi haft två skolklasser som i egen regi försett medlemmar
med fika och enklare förtäring.
Nytt för i år är att inköpen av enklare förtäring till onsdagseglingar utförts av Klubbmästeriet.
Ärtsoppa har serverarats på vår och höst i samband med arbetsdagar.
Våren var nog ett rekord av besökare då det serverades över 200 portioner ärtsoppa.
Vid eskaderseglingen så ordnade Klubbmästeriet med grillmaten för det sällskap som var
med på detta trevliga evenemang.
Vi har även genomfört en PUB afton med tillhörande båtloppis i början av juni.
Midsommar genomfördes traditionsenligt på Grönskär-Jungfruskär.
Höstmötet med tillhörande höstfest genomfördes på Restaurang Vin& Spis i Tyresö.
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Hamnsektionen 2016
Sjösättningarna gick bra på våren. Vi hade en incident med den stora vagnen, det berodde
på att traktorn tiltade ner. Lagningen av vagnen gick relativt fort, det påverkade inte sjösätt-
ningarna nämnvärt. Under våren kunde vi åtgärda traktorn så att den inte tiltar ner vid an-
vändande. Upptagningarna gick bra i höstas. Vi har tagit upp 330 båtar, samma antal som
föregående år.
Nya grinden med låssystem togs i bruk. Det har gått mycket bra, viss problematik med pro-
grammeringen av taggarna, men det är löst. Vi kommer att sätta upp en gånggrind under
året mot Raksta, för dom som kommer gående eller cyklar.
Första delen av hamnplanen har blivit uppfylld, det har blivit mycket bra. Den stora fördelen
är att vi har fått bort stora lutningen på planen.
I övrigt så har vi haft löpande arbeten i klubben under året, det går åt mycket arbete för att få
klubben att fungera. Jag vill tacka alla medlemmar för ett fint arbete under året, det är ni
medlemmar som gör allt arbete som får klubben att fungera.
Sven Krüger

Ordförandens slutord
Nu har vi lagt 2016 bakom oss.
Tyresö Båtklubb TBK i 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 plan 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 verksamhetsplan och förslag till investeringar.

Samarbetet med Trollbäckens Båtsällskap (TBS) fortgår med erfarenhetsutbyte och gemen-
samma aktiviteter/planer. TBS kommer att inbjudas till årets Båtloppis och PUB afton.

På årsmötet 2016 var Göta Kanalbolaget inbjudna och gav oss en mycket uppskattad före-
läsning om kanalens historia.

Som alla kan se pågår det aktiviteter på hamnplan. Vi mottar schaktmassor/fyllnadsmassor
från Svevia för att iordningsställa vår hamnplan på berörda ytor. Det är inga kostnader för
TBK, vi får detta från Svevia och deras projekt Solberga etapp 7 (schaktmas-
sor/överskottsmassor).
Massorna läggs i samråd med Svevia ut och packas så att en jämn körbar yta med en bärig-
het som motsvarar dagens. Miljöfrågor så säkerställer Svevia att krav på kvalité och renhet
från markföroreningar. Svevia skall till TBK eller deras representant redovisa provtagningar
och analyssvar i den omfattning TBK eller miljömyndighet efterfrågar.

Arbetet beräknas att vara helt vara klart till september 2017 och vi kommer förhoppningsvis
slippa bada på vissa delar av planen för att komma fram till våra båtar.

/Thomas
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TYRESÖ BÅTKLUBB (TBK) 2015 2017 Budget

Konto Utfall Utfall Budget Avvikelse Budget mot budget

Intäkter
3010 MEDL.SENIOR ÅRSAVG 188 100 181 000 185 000 -4 000 180 000 -5 000
3011 MEDL.JUNIOR ÅRSAVG 800 950 1 000 -50 1 000 0
3012 MEDL.INTRÄDESAVG 11 700 8 600 10 000 -1 400 8 000 -2 000
3014 MEDL.GRUNDAVG 172 000 154 000 200 000 -46 000 158 000 -42 000
3015 MEDL.BÅTPLATS SOMMAR 529 577 502 644 530 000 -27 356 500 000 -30 000
3016 MEDL.BÅTPLATS VINTER 656 664 647 147 650 000 -2 853 650 000 0
3017 MEDL.ARBETSPLIKTER 159 600 174 000 180 000 -6 000 180 000 0
3018 MEDL.BÅTPLATSKÖ 35 400 28 800 35 000 -6 200 30 000 -5 000
3019 MEDL.ÖVRIGT 22 258 41 889 10 000 31 889 20 000 10 000
3020 KURSAVGIFTER JUNIORER 10 450 12 150 10 000 2 150 10 000 0
3021 OPTIMIST SEGLARLÄGER 10 350 8 250 0 8 250 0 0
3045 ORNÖ RUNT 74 800 84 259 70 000 14 259 75 000 5 000

S:A intäkter 1 871 699 1 843 689 1 881 000 -37 311 1 812 000 -69 000

Övriga intäkter
3985 STATLIGA BIDRAG 1 971 1 568 3 000 -1 432 1 500 -1 500
3987 KOMMUNALA BIDRAG 2 436 1 524 3 000 -1 476 1 500 -1 500
3990 ÖVRIGA INTÄKTER 26 000 55 300 1 000 54 300 55 000 54 000
S:A övriga intäkter 30 407 58 392 7 000 51 392 58 000 51 000

Totala intäkter 1 902 106 1 902 081 1 888 000 14 081 1 870 000 -18 000

Kostnader Hamnen
4012 HAMN DRIFT RENHÅLLNING -65 287 -54 064 -75 000 20 936 -75 000 0
4013 HAMN DRIFT EL -83 247 -78 967 -90 000 11 033 -90 000 0
4019 HAMN DRIFT ÖVRIGT -84 237 -108 122 -80 000 -28 122 -120 000 -40 000
4025 HAMN BRYGGOR/BOJAR -52 405 -77 425 -330 000 252 575 -100 000 230 000
4027 VÄG, HAMNPLAN & FIBERDRAGNING 0 0 0 0 -400 000 -400 000
4029 HAMN UNDERHÅLL ÖVRIGT -234 947 -340 569 -540 000 199 431 -350 000 190 000

S:A Kostnader hamnen -520 123 -659 147 -1 115 000 455 853 -1 135 000 -20 000

Kostnader sektioner m.m.
5070 KLUBBHUS -11 955 -9 558 -10 000 442 -30 000 -20 000
5230 SEGELBÅTSEKTION -40 925 -50 111 -45 000 -5 111 -55 000 -10 000
5240 ORNÖRUNTSEKTION -35 785 -48 891 -55 000 6 109 -55 000 0
5250 JUNIORSEKTION -32 175 -32 053 -60 000 27 947 -50 000 10 000
5260 KLUBBMÄSTERI -25 391 -27 659 -50 000 22 341 -50 000 0
5270 MEDLEMSSEK/UTBILDNING -13 827 -10 075 -200 000 189 925 -100 000 100 000
5290 AVG T ORGANISATIONER -86 993 -80 645 -90 000 9 355 -90 000 0
6250 PORTO -1 040 -4 771 -5 000 229 -5 000 0
6310 FÖRS. EGENDOM+PERSON -24 538 -26 800 -30 000 3 200 -30 000 0
6500 ADMINISTRATION -40 799 -40 373 -75 000 34 627 -75 000 0
6560 VÄGAVGIFT -1 787 -1 787 -10 000 8 213 -3 000 7 000
6590 OFÖRUTSEDDA UTGIFTER -2 200 -1 000 -5 000 4 000 -5 000 0

S:A Övriga kostnader -317 415 -333 723 -635 000 301 277 -548 000 87 000

Avskrivningar/räntor
7831 AVSKRIVNING MASKINER -194 375 -222 521 -218 650 -3 871 -370 320 -151 670
8300 RÄNTEINTÄKTER 138 0 100 -100 0 -100
8400 RÄNTEKOSTNAD MARKLÅN -35 899 -32 876 -50 000 17 124 -18 400 31 600

NETTORESULTAT 834 432 653 814 -130 550 784 364 -201 720 -71 170

Resultat 2016
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Noter till Budget 2017

Konto 1211 Inköp av följebåt 66', traktor 600', V/A anslutning 250', el & vatten bryggor 200',
vagnsskydd 100'

Konto 3017 Många avstår avsiktligt eller lyckas inte genomföra sin arbetsplikt i tid.
Konto 3990 Bidrag från SISU för inköp av följebåtar 52 tkr för 2016. Ytterligare 52 tkr beta-

las ut 2017.
Konto 4027 Asfalteringsarbeten, fiberdragning och arbete på hamnplan 400'.
Konto 7831 Ökade avskrivningar pga investeringar både 2016 och 2017 i följebåtar, traktor,

V/A och elinstallationer 152'

Investeringar 2017
Begagnad traktor
Kommunalt vatten / avlopp steg 1, förberedelser
Bryggor: el-stolpar samt även förberedda för vatten
Följebåt till Juniorsektionen och Ornö Runt
Väderskydd för upptagningsvagnarna i form av ett större tält

Investeringar på 1 216 tkr och underskott på -202 tkr
finansieras av vårt överskott för 2015-2016 på knappt 1 490 tkr.

Balansräkning

TYRESÖ BÅTKLUBB
1/1 2016 31/12 2016

TILLGÅNGAR INGÅENDE UTGÅENDE

KASSA, POSTGIRO & BANK 1 632 161 2 146 196
KORTFRISTIGA FORDRINGAR 0 11 680
GLAS & VIMPLAR, FÖRSKOTSBET. 81 864 84 454
FASTIGHET 2 000 000 2 000 000
MASKINER & INV. (kto 1211 & 1219, se not. ) 1 542 125 1 619 899

SUMMA TILLGÅNGAR 5 256 150 5 862 229

SKULDER & RESERVER
MARKLÅN -1 037 000 -989 000
SKULDER 0 -266
SUMMA SKULDER & RESERVER -1 037 000 -989 266

EGET KAPITAL

EGET KAPITAL -3 384 718 -4 219 150
FÖRRA ÅRETS RESULTAT -834 432 0
ÅRETS RESULTAT 0 -653 814
SUMMA EGET KAPITAL -4 219 150 -4 872 963

SUMMA SKULDER & EGET KAPITAL -5 256 150 -5 862 229
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P 9C STYRELSENS FÖRSLAG OCH INKOMNA MOTIONER

Motion till TBK:s årsmöte 2017-02-21

Förslag till ny §6:7 i TBK:s stadgar:
”Styrelseledamot kan väljas till fyra perioder i följd. Om ledamot byter uppgift i styrelsen, räk-
nas tiden från denna tidpunkt, men bara för ett byte.”

Undertecknade, av årsmötet 2016 utsedda till valberedning, föreslår ovanstående tillägg till
§6 i TBK:s stadgar, för att underlätta arbetet för kommande valberedningar. Vi tycker inte att
någon som tjänat länge skall behöva känna sig sparkad eller avsatt.

Om förslaget antages (årsmöte + ytterligare ett föreningsmöte) skulle det naturligtvis inte
gälla retroaktivt.
Att vi föreslår fyra perioder (åtta år), är för att ge framför allt ordförande och hamnmästare tid
att genomföra önskad utveckling av vår verksamhet som ideell båtklubb.
Jan-Olof Hedman Jens Petersen Richard Eriksson

Styrelsens förslag till beslut
Styrelsen föreslår att avslå motionen med motiveringen att det går att utföra utan att ändra i
stadgarna. Nomineringar till befattningar innebär ett tidsbegränsat uppdrag under den valda
perioden.

Motion 2

Motion till Tyresö Båtklubbs årsmöte 2017
För några år sedan ändrades praxis i föreningen från att vara öppen och informativ till att
vara mer än nödvändigt ”hemlig”.
Tidigare fanns protokoll från styrelsemöten att tillgå i en pärm i ”klubbhuset”. Efter en propo-
sition är styrelsemötesprotokollen sekretessbelagda i sin helhet. Detta innebär ett onödigt
hinder för medlemmarna att ta del av styrelsens arbete och beslut.
Det är så att styrelsen hanterar ”känslig” information och att allt som bereds på styrelsemö-
ten kanske inte skall redovisas helt öppet innan det är ”färdigberett” och innan det finns ett
beslut. Detta innebär dock inte att protokollen i sin helhet måste beläggas med sekretess.
För att ge medlemmar en bättre möjlighet att ta del av / delta i den del av föreningens utveck-
lande arbete som leds av styrelsen så föreslår undertecknad en delvis återgång till tidigare
praxis. Detta genom att hittar en mer ”lagom” nivå.
I stället för att sekretessbelägga hela styrelsemötesprotokollen kan de punkter som rör käns-
lig information beläggas med sekretess. Dessa punkter kan då redovisas antingen som en
punkt (nummer) på protokollet eller en punkt med rubrik men ingen informativ text eller be-
slut.
Att sekretessen hamnar på rätt ”nivå” kontrolleras lämpligast av årsmötets utsedda revisorer
som även inom nuvarande regelsystem skall ha en regelbunden insyn i styrelsens arbete.
Jag föreslår att:
 En ny ”praxis” införs i Tyresö Båtklubb där styrelsemötesprotokoll redovisas i så stor ut-
sträckning som möjligt och så snart som det låter sig göras för alla medlemmar genom att
anslås i en pärm i klubbhuset.
 Varje punkt bedöms enskilt om den skall beläggas med sekretess i delar eller i sin helhet.
 Föreningens revisorer får så snart som möjligt efter styrelsemöte ta del av mötesprotokol-
let i sin helhet. De har då att bedöma om nivån på av styrelsen vald sekretessen är lämplig.
Om revisorerna så bedömer skall nivån ändras till nästkommande protokoll. Detta skulle in-
nebära att en diskussion eller ett beslut kan lyftas upp ur sekretess eller att frågor av en viss
art bör hanteras med sekretess efter beslut av revisorerna.

Medlem 160
Tommy Krüger
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Styrelsens förslag till beslut: Motionen avslås

Styrelseprotokollen i ideella föreningar är inte offentliga. Varken föreningens medlemmar
eller utomstående har någon absolut rätt att få se dem. De kopior som styrelseledamöterna
får ska inte heller utan vidare visas upp för någon utanför styrelsen utan föregående styrel-
sebeslut. Detta ingår i styrelsens vårdnadsplikt.
Däremot har revisorerna givetvis rätt att läsa protokollen och de får en kopia efter varje sty-
relsemöte. En av deras huvuduppgifter vid revisionen är att gå igenom alla protokoll i före-
ningen för att kunna bilda sig en uppfattning om hur förvaltningen skötts.
Förslaget med en ökad öppenhet är bra, vi hade plan på att efter varje styrelsemöte skicka
information till medlemmarna, nu har det inte riktigt blivit så.

Styrelsen förslag:
Efter det att vi har fått styrelseprotokollet så skickar styrelsen (ordförande) ut de beslut som
under styrelsemötet har sagts är offentliga. (Dock är inte protokollet justerat ännu).
Varje sektion bidrar med information de önskar få med ut till medlemmarna från styrelsemö-
tet eller allmän information. Kan vara kommande aktiviteter, åtgärder eller anskaffningar, etc.

När görs detta
1. Protokoll från sekreteraren inom 2 veckor (ej justerat).
2. Information från den sektion som önskas ut till medlemmarna, inom 2 veckor från sty-

relsemötet.
3. Styrelsen (ordförande) skickar ut information till medlemmarna inom 2- 3 veckor, finns

information som har hög prioritet, då så tidigt som möjligt.

P 9a 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.

P 9 b Förslag till disposition av årets resultat
Styrelsen föreslår att årets överskott på 653 814 kr överförs i ny räkning.

P 10 Sektioner
Följande sektioner har varit verksamma under 2016:
Hamnsektionen, Klubbmästeriet, Medlemssektionen, Segelbåtsektionen, Juniorsektionen
samt Ornö Runt sektionen.
Styrelsen föreslår en gentemot föregående år oförändrad indelning i sektioner.
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P 11 VERKSAMHETSPLAN, INVESTERINGAR OCH ÅTGÄRDER UNDER ÅR 2017

Styrelsen föreslår att verksamheten i stort sett fortsätter 2017 med den traditionella klubb-
verksamhet som beskrivits i verksamhetsberättelsen för 2016.
Styrelsen har även överlagt om investeringsbehovet inom klubben och föreslår följande inve-
steringsplan och åtgärder.

Planerade investeringar / åtgärder, årsmöte 2017

Kortfristiga investeringar  / åtgärder 2017 (SEK) ( SEK )

Investering Kostnad
Traktor 600 000
Kommunalt vatten / avlopp steg 1 250 000
EL-stolpar bryggor även förberedda för vatten 200 000
Följebåt till Juniorsek. och Ornö Runt 66 400
Skydd för upptagningsvagnarna 100 000

Hamnplan, Asfaltering infartsvägen till klubben 250 000
Indragning fiber och ev kameraövervakning 100 000
Upptagningsvagn komplettering av utrustning 50 000
SUMMA 2017 1 216 400 400 000

Avskrivningskostnad nya investeringar 2017 121 640

Långfristig investeringsplan 2018 -- 2022 (SEK)

Vatten och avlopp steg 2 500 000
SUMMA 2018 -- 2022 500 000

SUMMA Investeringsbehov närmaste 6 åren 2 116 400

Styrelsen hemställer att årsmötet beslutar antaga verksamhets- och investeringsplanen samt
åtgärderna.
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P 12 och 13
Förslag till avgifter för 2017

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 18 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
Avgift för Aktiv båtplatskö 300 kr  Not 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 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 TAG/bricka/blipp/dutt 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 får medlemmen ingen arbetsplikt detta 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
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.
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P 14 Valberedningens förslag till styrelse och funktionärer 2017

P 14 a Styrelse

Ordförande Thomas Hallqvist Vald till 2018
Vice Ordförande Erik Davidsson Omval på 2 år
Kassör Niclas Mastelle Vald till 2018
Sekreterare Margot Wåhlstrand Omval på 2 år
Hamnmästare Gunnar Klintarp Nyval på 2 år
Vice Hamnmästare
Klubbmästare

Christer Zotterman
Lena Werner

Fyllnadsval på 1 år
Fyllnadsval på 1 år

Chef Ornö runt Henrik Andwinge Vald till 2018
Chef Juniorsektionen Fredrik Thörn Vald till 2018
Chef Segelbåtssektionen Thomas Vesterlund Omval på 2 år
Chef Medlemsektionen Bengt Rapp Vald till 2018

P 14 bStyrelsesupplean-
ter
Vice Klubbmästare Jens Petersen 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 Ulf Andersson Omval på 1 år
Vice chef Medlemsektion-
en

Mikael Johansson Omval på 1 år

P 14 c Hamnsektionen

Hamnsektion Fredrik Lindestål Omval på 1 år
Hamnsektion Gunnar Hallgren Omval på 1 år
Hamnsektion Johan Zotterman Omval på 1 år
Hamnsektion Lars Sallbäck Omval på 1 år
Hamnsektion Mats Öhlin 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 Erik Sandin Omval på 1 år
Hamnsektion Lola Hellström Nyval på 1 år
Hamnsektion Vakant
Hamnsektion Vakant

P 14 d Klubbmästeriet

Klubbmästeriet Bengt Westberg Omval på 1 år
Klubbmästeriet Kent Giliusson Omval på 1 år
Klubbmästeriet Jonas Wiberg Omval på 1 år
Klubbmästeriet Thomas Stavæus Omval på 1 år
Klubbmästeriet David Nell Omval på 1 år
Klubbmästeriet Vakant Nyval på 1 år
Klubbmästeriet Vakant Nyval på 1 år

P 14 e Medlemsektionen

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

P 14 f Segelbåtssektion-
en
Segelbåtssektionen Per Ove Andersson Omval på 1 år
Segelbåtssektionen Andreas Rundström Omval på 1 år
Segelbåtssektionen Anders Ekholm Omval på 1 år
Segelbåtssektionen Sten Gustavsson Omval på 1 år
Segelbåtssektionen Fredrik Malm Omval på 1 år
Segelbåtssektionen Max Stack Nyval på 1 år
Segelbåtssektionen Johan Ekberg Nyval på 1 år

P 14 g Juniorsektionen

Juniorsektionen Richard Eriksson Omval på 1 år
Juniorsektionen Lars-Olof Thörn Omval på 1 år
Juniorsektionen Jörgen Michelsson Omval på 1 år
Juniorsektionen Maria Andwinge 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 Per Tunell Omval på 1 år
Juniorsektionen Marie Thörn Omval på 1 år

P 14 h Ornö Runt

Ornö Runt Lars Blomgren 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 Nyval på 1 år
Ornö Runt Johanna Dahlén Nyval på 1 år

P 14 i och j Revisorer

Revisor Christer Jonasson Omval på 2 år
Revisor Bengt Wiklund Vald till 2018
Revisorssuppleant Percy Jarehem Omval på 1 år
Revisorssuppleant Per Olofsson Omval på 1 år

P 14 k Valberedning
Tre ledamöter för ett år varav en skall vara sammankallande

Richard Eriksson, sammankallande
Jens Petersen
Vakant

P 15 Årets TBK’are

P 16 Övriga ärenden (anmäls helst vid mötets inledning)

P 17 Mötets avslutande


