
TULLINGESEGELSALLSKAP

Protokoll CranTullinge Segel Sallskaps 62:a ordinarie arsmote
Tid: 2010-03-08, kl19.00 i TuHinge SK:s klubblokal vid Brantbrink, Tullinge

Dagordning:

1. Motets oppnande.
2. Val av motesordforande.
3. Val av motessekreterare.
4. Val av tvajusteringsman attjiimte motesordforandenjustera motesprotokoHet.
5. Upprop och faststallande av rostlangd.
6. Fraga om motet utlysts i behorig ordning.
7. Godkannande av dagordning.
8. Styrelsens och revisoremas berattelser.
9. Fraga om styrelsens ansvarsfrihet for det gangna verksamhetsaret.
10. Val av styrelseledamoter, suppleanter, firmatecknare ovriga funktionarer samt valberedning.
11. Faststallande av utgifts- och inkomststat for 2010 samt styrelsens forslag till verksamhetsp1an

for 2010.
12. Vara informationskanaler. Avrapportering matrikel och hemsida.
13. bvriga fragor.
14. Avslutning.

Motets oppnande
TSS ordfdrande UlfThyselius oppnade motet och halsade aHa valkomna.

Val av motesordfOrande
Till motesordforande valdes Sven Corlin.

Val av motessekreterare
Som motessekreterare utsags Olle Ekstrand.

Val av (va justeringsman aft jamte motesordfOranden justera m6tesprotokollet
Somjusteringsman valdes Annika Larsson och Kjell Wahlholm.

Upprop och faststallande av rostlangd
Den cirkulerade narvarolistan godkandes som rostHingd. Av motets 38 deltagare var aHa
rostbernttigade.

Fragan om motet utlvsts i behorig ordning
Motesdeltagama ansag att mOtet utlysts enligt stad.~ma.

Godkannande av dagordning
Foreslagen dagordning godkandes.



Styrelsens och revisorernas berattelser
Styrelsens verksamhetsberattelse (bilaga 1) skiekades ut samtidigt som kallelsen till arsmotet oeh
godkandes utan synpunkter. Annika Larsson gjorde som alltid en pedagogisk, noggrann oeh
uppskattad redogorelse rorande klubbens ekonomi. All dokumentation am klubbens ekonomi
skiekades ut samtidigt med kallelsen till arsmotet (bilaga 2a, 2b oeh 2e).
Revisionsberattelsen (bilaga 3) presenterades av Birgitta Wahlholm.

Fraga om styrelsens ansvarsfrihet fOr det gangna verksamhetsaret
Arsmotet beviljade styreIsen ansvarsfrihet.

Val av styrelseledamoter. suppleanter. firmatecknare. ovriga funktionarer och valberedning
Tidigare av valberedningen utsant forslag till om- oeh nyval avhandlades (bilaga 4).
Efter diskussion enades motet am foljande:

Styrelse:
Till ny ordforande valdes Anette Petterson fOr 2010-2011. Som viee ordforande kvarstar
Tomas Bovin under 2010. Till ny kassor valdes Sven Corlin fOr 2010-2011.
Mats Ekmo kvarstar sam l:e ledamot for 2010-2011, Annika Larsson valdes till2:e Iedamot for 2010,
Olle Ekstrand kvarstar som l:e suppleant 2010-2011 oeh Vlf Thyselius valdes till2;e suppleant for
2010.
6vriga styrelseledamoter kvarstar i sina befattningar.

Ovriga funktionarer:
Som revisor omvaldes Ase Stahlberg for ar 2010-2011 oeh som revisorssuppleant omvaldes Bo
Sjoberg for 2010-2011.
Till ny medlem i festkommitten valdes Mikael Hansson (2010-2011).
Som varvsehef omvaldes Peter Anderson for 2010-2011.
Till el-ansvarig omvaldes Stefan Soderstrom for 2010 oeh som miljoombud omvalde Mats Ekroo fOf
2010.
6vriga funktionarer kvarstar i sina befattningar.

Hamnkaptener
Som hamnkapten for Fittjabryggan omvaldes Hasse Sjoberg for aret 20 I0 oeh for Norra bryggan
omvaldes Tommy Johansson for 2010-2011.
Till ny hamnkapten for Piparholmen utsags Paul Nilsson (2010-2011) som ersatter Kjell Wahlholm.
6vriga hamnkaptener kvarstar i sina befattningar.

Valberedning.·
Till medlemmar i valberedningen omvaldes Lars Berzins (sammankallande) oeh LeifEriksson. Som
ny medlem i valberedningen invaldes Bengt Anderson.

Firmatecknare.·
TSS teeknas av ordforanden, viee ordforanden oeh kassor, tva i forening (enligt § 14 i stadgama).
Ordforande: Anette Pettersson 650705-110
Viee ordforande: Tomas Bovin 710126-0193
Kassor: Sven Corlin 390521-1219

Faststallande av utgift och inkomststat fOr 2010 samt styrelsens fOrslag till verksamhetsplan fOr 2010
Styrelsens verksarnhetsplan (bilaga 5) samt med kallelsen till arsmotet utsanda forslag till budget
(bilaga 6) oeh avgifter for 2010 (bilaga 7) foredrogs av Annika Larsson. Under punkten 1.5 i
verksaml]etsplan~n - Piparholmen - star; Ca 25 bojar har bytts under 2007. Resterande bojar kommer
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att bytas ut under kommande ar. Ska vara; Resterande bojar kommer att inte att bytas ut under
kommande ar. Med denna andring gjord godkandes utgifts- oeh inkomststat samt verksamhetsplanen
for 2010.

Vara infOrmationskanaler
Anette Pettersson meddelande att hon tillsammans med Robert Lind har skapat en ny hemsida for
TSS. Malsattningen for arbetet har i forsta hand varit att sidan ska var mera aktuell och kunna vara ert
hjalpmedel for klubbens medlemmar. I andra hand ska den iiven kunna fungera som ert
marknadsforingsinstrument oeh en informationskanal for TSS.
For att kunna Hisa speeifIk medlemsinformation kommer TSS medlemmar endast att behova ett
losenord vilket kommer att andras en gang per ar. Meddelande om andring kommer att ske pa
hemsidans intedningssida.
Fran motesdeltagarna framfordes att dagens inloggningssystem har brister. Sparas losenordet, oavsett
om man anvander egen elter frammande dator, ligger det kvar. Detta maste andras sa att losenordet
maste knappas in vid varje besokstillf1ille.

Bjorn Lengquist informerade om att arbetet med klubbens matrikel pagar men att man hade vissa
tryekeritekniska problem (programvara). Man overvager aven mojligheten att publieera matrikeln pa
natet. Samtidigt vadjade Bjorn till medlemmarna om att fa in intressanta inlagg att kunna publieeras i
matrikeln oeh pa hemsidan.

Ovriga ftagor
Inga motioner hade inkommit till arsmotet.
Lars-Ivar Gothberg paminde om upprustningen av Tullinge strand, som kommunen har paborjat, och
om vikten av att TSS styrelse bevakar klubbens intressen. I det av kommunen utsanda
informationsmaterialet framgar att det bara kommer att bli 18 parkeringsplatser utanfor slipomradet,
vilket inte kommer att raeka for att tacka klubbens behov. Han uppmanade ocksa aHa pa motet att
delta i det radsmote om Tullinge strand som kommunen arrangerar den 10 mars 2010.

Som svar pa Lars-Ivars inlagg meddelade UlfThyselius att styrelsen har haft upprepade kontakter oeh
en bra diskussion med kommunen dar man framfort klubbens asikter, bade vad galler parkeringen och
omradet kring slipen men framfOrallt forandringen oeh utveeklingen av omrAdet kring Norra bryggan.

For ca ett ar sedan bildades en "aktivitetsgrupp" inom klubben. Sammankallande ar Bjorn Lengquist.
Bjorn berattade, att av olika skal har gruppen inte varit sa aktiv under aret men att man nu p1anerar for
att traffas oftare. Bland annat planeras en tema-/familjedag pii slipen som forutom samvaro aven ska
innefatta en demonstration i hjart-/lungraddning. Preliminiirt datum 17:e apri12010.
Planer fInns aven att be Brandforsvaret gora en demonstration.
Motet var av asikten att de planerade aktiviteterna var av intresse oeh gruppen fIek i uppdrag att
fortsatta planeringen.

Avslutning
ArsmOtet avslutades med att Sven Corlin avtaekade TSS avgaende ordforande Ulf Thyselius for ett
engagerat oeh val utfort arbete for klubbens basta.
Samtidigt halsade han den nya ordforanden Anette Pettersson valkommen oeh lyeka till.
Anette blir klubbens, under sin 62 ariga existens, forsta kvinnliga ordforande. Mycket passande var
dessutom att Anette valdes som ordforande pa den Internationella kvinnodagen.





Bilaga 1

TULLINGE SEGEL SALLSKAP

Styrelsen for Tullinge Segel Sallskap far harmed avge 2009 ars verksamhetsberattelse avseende
klubbens 61:e verksamhetsar.

Medlemmar

Antalet medlemmar var 2009-12-31 172 st. Antalet registrerade batar var 107 st. Under aret har 6
personer beviljats medlemskap. 8 personer har lamnat sallskapet. For narvarande star 19 personer i
ko for medlemskap.

Stockholms Seglarforbund fakturerade inte nagon medlemsavgift under 2008 da det fanns eU
styrelsebeslut pa att avgiften istallet skulle administreras av Svenska Seglarforbundet. En ny styrelse
beslot att aterinfora medlemsavgiften, varpa TSS har betalat medlemsavgift for bade ar 2008 och
2009 under det gangna aret.

Medfemsavgifter betalas in pa PlusGirot och darefter flyttas de, vi ett tiIIfalle, till eU sparkonto i
Swedbank for att fa battre ranta. Ytterligare ett konto i Swedbank anvands for att betala fakturor.
Kontot pa Skandiabanken (telefonbank) har tomts pa medel, men kontot ar kvar om det sku lie
behovas framover. Sedan hasten 2005 har TSS hyrt ett bankfack i Swedbank i Tumba for forvaring av
avtal, men det har avslutats under aret da Botkyrka kommun tillhandaMller forvaringsutrymme.

Under aret har nytt plattak lagts pa skjulen och underhall av bojar i Fittja och iTullingesjon har
genomforts. Totalt har 557 arbetade timmar la9ts ner pa bryggor och slipomradet.

Fran och med 2010 kan inte langre foreningar vara medlemmar i Svenska Sjoraddningssallskapet,
SSRS. Istallet har TSS bidragit till SSRS verksamhet med motsvarande summa som for forra arets
medlemskap pa 600 kr (arsavgiften har betalats i forskott).

Kanotklubben oeh Sanet Botvids Seoutkar (StB) har elmatare oeh betalar for den el som forbrukas.
Kanotklubben har fakturerats tva ganger under 2009, forsta gangen under bbrjan av aret for 2008 ars
forbrukning, oeh en gang for 2009. StB har en mycket liten forbrukning och kommer aU faktureras
under 2010 for de senaste arens forbrukning. Kanotklubben tar vatten fran slipen oeh den
forbrukningen ar inkluderad i deras arskostnad till TSS.

Ytterligare medel har satts undan i ansvars-/reservfonden (fonderade medel for oforutsedda utgifter)
och i nyttjandeersattningsfonden till Fittjabryggan (fonderade medel for Fittjabryggan som TSS har
nyttjanderatt till). 100 kr per bat pa slipen har avsatts till slipvagnsfonden.

TSS har, i enlighet med familjens onskan, gett en gava till lakare utan granser i sam band med Sten
"Slamme" Samuelssons bortgang.

Styrelse

Styrelsen har under aret haft foljande sammansattning:

Ordforande Ulf Thyselius Vice ordforande
Kassor Annika Larsson Klubbmastare
Sekreterare Bjorn Lengquist
1:a ledamot Mats Ekmo 2:a ledamot (infoansvarig)

Tomas Bovin
Soren Marhold
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Funktionarer

Kanslist
Tavlingskommitte

Festkommitte
Revisorer

Inger Lengquist
Bo Sundstrom
Christer Andersson
Soren Marhold
Birgitta Wahlholm (sammankallande)
Ase Stalberg
Bo Sjoberg
Jerry Larsson
Peter Andersson
Jerry Larsson
Per-Arne Andersson (sammankallande)
Lars Berzins
Leif Eriksson
Paul Nilsson
Mats Ekmo
Stefan SOderstrom
Peter Andersson
Benny Eriksson
Paul Nilsson
Ingvar Samuelsson
Kjell Wahlholm
Jerry Larsson
Mats Ekmo

Revisorsuppleant
Slipvagnsansvarig
Varvschefer

Elansvarig
Vagnforare

Milj60mbud
Hamnkaptener:
Fittjabryggan
Piparholmen

Hans Sjoberg
Benny Eriksson
Kjell Wahlholm
Erik Vehmas
Petri Winqvist
Tommy Johansson
Mikael Bodner

Moten

Styr~lsen har under aret hallit 9 protokollforda moten inklusive ett arbets- och inspektionsmote pi!
slipomradet och bryggorna i Tullingesjon. Ett medlemsmote har Mllits - det ordinarie arsmotet den 2
mars 2009.

Klubbens anlaggningar

Under aret har det underMliits och hallits efter pa anlaggningarna som foljer. Vid samtliga
bojrelaterade arbeten har dykare engagerats.

Slipen.
• Plattak
• Byte av radiatorer i klubbhuset
• Nya eluttag pa spelskjul for hogtryckstvattar mm
• Belysning spelskjul
• Belysning och varme pa toaletten
• Kontrollampa pa klubbhus for paslagen el
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SUiddagarna, till vilka klubbens medlemmar enligt turordning kallats till, upptogs i huvudsak av
rojnings- och underMlIsarbeten. Nedlagda timmar for ovrigt redovisas under ekonomi ovan.

Miljofragor

Inget nytt.

Tavlingsverksamhet

Arets kappseglingshandelse agde rum 1-2 september i omrMet Tvaren - Ringsofladen. Tva
tavlingar planerades dels Pokalseglingen forsta dagen dels Distanssegling andra dagen. Lordagens
bansegling pa Tvaren bOrjade i mellanvind som avtog med varierande riktning under seglingen.
Tomas Nordh i sin Albin Nova hade bade bra batfart och valde ratt kant i sista kryssen. Han fick
malskottet 2min och 30sek fore arets nykomling Magnus Skytt OE36. Kvallen avslutades med
kraftkalas. Sondagens distanssegling installdes pga bleke. Tomas Nordh tog da ocksa hem EK-
plankan 2009 for helgens totalsseger.

Ovriga klubbaktiviteter

Midsommarsegling

Var traditionella midsommarsegling gick som vanligt till Ringso med atfoljande midsommarmat, dans
och lekar kring midsommarstangen. Speciellt uppmuntrande for atervaxten inom klubben var att
manga barn deltog. Ca 35 medlemmar och sallskap i 12 batar slot upp.

Ovrigt

Arsberattelse fran Sanct Botvids Scoutkar 2009

Aret sam varit har inneburit en hel del arbete och insatser fran karens medlemmar.
Vi har jobbat mycket for att fa tillbaka vara batar i vattnet igen samt instru~rat nya och gamla scouter i
seglingens glada former. Framst har vi fokuserat pa junior- och patrullscouter och har borjat skaffa oss
en bra bas infor kommande ar.
Karen har ocksa startat en Navigations-kurs for patrull, senior och ledare i karen for att oka intresset
for segling och varva nya seglingsledare och instruktorer till vara batar. Denna kurs har avslutning
varen 2010 och vi hoppas pa ett bra resultat!

Under hosten har vi gatt igenom batarna och all materiell tilihOrande dessa fOr att se till att batarna ar i
bra skick nar de sjosatts i var.
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Hakan Nilsson
Sjbansvarig, Sankt Botvids Scoutkar

Saltsjbn-Malarens Batfbrbund, 5MBF
Svenska Seglarfbrbundet
Stockholms Seglarforbund

Botkyrka Turistforening
Svenska Sjoraddningssallskapet
Sormlands Skargards Intresseforening



Rakenskapsiir: 09-01-01 - 09-12-31
Resultatenhet: Hela fOreningen
Period: 09-01-01 - 09-12-31

Resultatrapport
Preliminar

Utskrivet: 10-02-07

Senaste vernr: 217

Rorelsens intakter
3110
3111
3112
3113
3116
3118
3119
3120
3121
3122
S:a Rorelseintakter

Arsavgifter (aktiv passiv familj sasong)
Bryggplats
Slipavgifter
Skjulhyror
Markhyra Piparholmen
Arbetsavgifter
Sommarhyra Slip
Ko medlemsskap
Piirninnelseavgift
Ovriga intakter

Ackumulerat Ack.budgel

68430,00 66000,00
44850,OD 44000,00
84900,00 90000,00
22800,00 22800,00
28200,00 28000,00
2400,00 0,00
1500,00 0,00
2300,00 1900,00

150,00 0,00
7472,00 0,00

263002,00 252700,00

263002,00 252700,00

0,00 -ll 200,00
-650,00 -11000,00

-79409,00 ·70100,00
-11350,10 -5400,00
-44 176,50 -30000,00

6150,00 0,00
-12435,50 -11 300,00
·3860,00 ·3600,00
-4560,00 -2300,00

-116,50 -300,00
-800,00 -300,00

-20797,00 -19000,00
-1052,00 -1000,00

-31694,00 -31 000,00
-1800,00 -1800,00

·752,50 ·900,00
-4394,00 -4900,00
·1 139,00 -I 200,00
-531'7,50 -4 ROO,OO
-9065,00 -8400,00

-II 430,00 -27 000,00
-1761,00 -2375,00

·240409,60 -244775,00

22592,40 7925,00

932,16 3500,00
23524,56 11425,00

-1 500,00 -} 500,00
-I 000,00 -J 000,00

-21 024,56 ·8700,00
-23524,56 -11200,00

0,00 225,00

Ovriga externa kostnader
5010 Fittja bryggan
5020 Piparholmen
5030 Slipen
5040 Norra bryggan
5050 Sodra bryggan
5060 Underhiill foreningens anliiggningar
5070 5MBF
5071 Svenska Seglarforbundet
5072 Sthlm Seglarforbund
5080 Klubbaftnar & sanlmantraden
5085 Lokalhyra
5100 EI
SIlO Vatten
5120 Markarrende
5160 Intresseforening,avgift
6110 Kontorsmaterial
6150 Trycksaker
6211 Datakostnader, arliga
6250 Porto
6310 Forsakringar
6390 Ovr kostnader
6570 Bankkostnader
S:a Ovriga externa kostnader

Finansiella poster
8300 Ranteintak'ter

Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner
8871
8872
8873
S:a BoksJutsdispositioner

Avsattning till ansvarsfond
Avsattning till nyttjanderattsersattning
Avsattning slipvagnsfond



Riikenskapsar: 09-01-01 - 09-12-31
Resultatenhet: Hela foreningen
Period: 09-01-01 - 09-12-31

Resultatrapport
Preliminar

Sida:

Utskrivet: 10-02-07

Senaste vemr: 217

Rorelsens intakter
3110
3111
3112
3113
3116
3118
3119
3120
3121
3122
S:a Rorelseintiikter

Arsavgifter (aktiv passiv familj siisong)
Bryggplats
Slipavgifter
Skjulhyror
Markhyra Piparho lmen
Arbetsavgifter
Sommarhyra Slip
Ko medlemsskap
Paminnelseavgift
6vriga intakter

Ackumulerat Ack.budget

68430,00 66000,00
44850,00 44000,00
84900,00 90000,00
22800,00 22800,00
28200,00 28000,00
2400,00 0,00
1500,00 0,00
2300,00 1900,00

150,00 0,00
7472,00 0,00

263002,00 252700,00

263002,00 252700,00

0,00 -8200,00
-650,00 -11 000,00

-79409,00 -70100,00
-11 350,10 -5400,00
-44176,50 -30000,00

6150,00 0,00
-12435,50 -11300,00
-3860,00 -3600,00
-4560,00 -2300,00

-116,50 -300,00
-800,00 -300,00

-20797,00 -19000,00
-1 052,00 ·1000,00

-31694,00 -31000,00
-1800,00 -1800,00

-752,50 -900,00
-4394,00 -4800,00
-1 139,00 -1200,00
-5317,50 -4800,00
-9065,00 -8400,00

-II 430,00 -27000,00
-1761,00 -2375,00

-240409,60 -244775,00

22592,40 7925,00

932,16 3500,00

23524,56 11425,00

-1500,00 -1 500,00
-1000,00 -1000,00

-21 024,56 -8700,00
-23524,56 -11 200,00

0,00 225,00

Ovriga externa kostnader
5010 Fittja bryggan
5020 Piparholmen
5030 Slipen
5040 Norra bryggan
5050 Sodra bryggan
5060 UnderhiHl fOreningens anlaggningar
5070 5MBF
5071 Svenska Seglarforbundet
5072 Sthlm Seglarforbund
5080 Klubbaftnar & sammantraden
5085 Lokalhyra
5100 EI
5110 Vatten
5120 Markarrende
5160 Intresseforening,avgift
6110 Kontorsmaterial
6150 Trycksaker
6211 Datakostnader, iirliga
6250 Porto
6310 Forsiikringar
6390 Ovr kostnader
6570 Bankkostnader
S:a Ovriga externa kostnader

Finansiella poster
8300 Ranteintiikter

Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner
8871
8872
8873
S:a BoksJutsdispositioner

Avsattning till ansvarsfond
Avsattning till nyttjanderattsersattning
Avsattning slipvagnsfond



Riikenskapsfu: 09-01-0\ - 09-\2-31
Resultatenhet: Hela fOreningen
Period: 09-01-0\ - 09-\2-31

Balansrapport
Preliminar

TILLGANGAR
Omsiittningstillgangar

Kassa och bank
1920 Bank, PlusGiro medlem 648297-0
1940 Bank, Skandiabanken
1950 Bank, Swedbank
1980 Bank, Swedbank sparkonto
S:a Kassa och bank

Utskrivet: to-02-07

Senaste vernr: 217

75293,65 -41636,00 33657,65
0,40 0,00 0,40

1489,78 -816,60 673,18
195015,58 72 465,16 267480,74
27\ 799,41 30012,56 301 811,97

271799,41 30012,56 301811,97

27\ 799,41 30012,56 301811,97

EGET KAPITAL, AVSA TTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital

2018
2019
2071
2072
2073
2074
S:a Eget kapital

Balanserad vinst eHer fOrlust
Redovisat resultat
Ansvarsfond
Nyttjandeersattning
Deposition nycklar fran 2006
SIipvagnsfonden

Kortfristiga skulder
2890 Ovr kortfri skulder timmar
2891 Ovr kortfri skulder
2892 Ovr kortfri skulder styrelsearvode
S:a Kortfristiga skulder

-8429,77 ·30259,89 ·38689,66
-30259,89 30259,S9 0,00
-63245,00 -1500,00 -64745,00
-44 929,75 -1000,00 -45929,75
-35470,00 -100,00 -35570,00
-8700,00 ·21 024,56 -29724,56

-191034,41 -23624,56 -214658,97

-20750,00 -7 100,00 -27850,00
-8324,00 -1223,00 ·9547,00

-51691,00 1935,00 .49756,00
·80765,00 -6388,00 ·87153,00

-271799,41 -30012,56 -301 811,97

0,00 0,00 0,00



Bankkostnader
Swedbank
Bankgiroanslutning
Betalning Internet
PlusGirot
Arsavgift
Manadsavgift
Transaktionspris

250 kr
500 kr

2010-03-19 Bilaga 2 c

(2008: 250 kr)
(2008: 500 kr)

450 kr (2008: 400 kr)
55 kr (2008: 35 kr)
3 :00 kr / transaktion

Bankfack
Bankfack i Swedbank, Tumba 515 kr - 208 kr = 307 kr (2008: 515 kr/ar)
Bankfacket avslutades under 2009, dokumenten ska fOrvaras i arkiv hos Botkyrka kommun.

Forsakring
TSS ar forsakrad i Svenska Sjo. Kostnad for 2010 (bet december 09):

Kostnad for 2009 (bet december 08):
9065 kr
8366 kr

OlycksfallsfOrsakring ingar f.om. 2009 i grundskyddet for alla medlemmar som ar
registrerade i SBU enligt beslut av BMriksdagen. I fOrsakringen ingar
FormogenhetsbrottsfOrsakring, Rattsskyddsforsakring, Styrelseansvar och
Egendomsforsakring enligt nedan:

BMskjul, 67 st
Klubbhus inkl elcentral
Slipvagn + div verktyg
Nyckelskap,larmcentral

yarde: 894423 kr
yarde: 56609 kr
yarde: 488 000 kr
yarde: 16000 kr

(2008: 865850 kr, 2007: 838 190 kr)
(2008: 54801 kr, 2007: 53 050 kr))

Kostnad lor de olika lorbunden
Saltsjon-Malarens BMforbund, 5MBF 12435 kr (2008: 11070 kr)
2007,172 medlemmar = 61:50kr/medlem.
2008, 180 medlemmar = 61:50 kr/medlem
2009, 187medlemmar = 66:50 kr/medlem
5MBF iir ett regionaltforbund inom SBU (Svenska Batunionen). Medlemsavgiften iir
reducerad pga medlemskap i Svenska Seglarforbundet. Medlemskap ger tidningen Batliv och
mojlighet till batklubbsforsiikring.

Svenska Seglarforbundet 3860 kr
fast avgift 800 kr/klubb
individuell medlem 18 kr
180 medlemmar rapporterade 2008

(2008: 3334 kr)
(2008: 800 kr/klubb )
(2008: 15 kr/individ)
(2008: 181 medlemmar)

(2008: 2222 kr)
(2008: 300 kr)
(2008: 14 kr/individ)
(2008: 183 medlemmar)

Stockholms Seglarforbund 2280 kr
Medlemsavgift 300 kr
Individuell avgift 14,50 kr/individ
180 medlemmar 2610 kr
reducerad indiv medl SBU -3:50 kr
totalt reducerad -630 kr

StSF ar ett idrottsforbund som ska verka for en framgangsrik tavlingsverksamhet.
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Arrende for marken kring Tullingesjon
Arrende fOrNorra bryggan
Botkyrka Turistforening (www.botkyrkaturist.se)

Arsmotet 2009
Hyra klubbstuga, arsmote
Fika till arsmotet

ForeHisning
Hyra av lokalen
Utskick infor foredrag

1845 kr (2007: 1783 kr, 2008: 1783 kr)
2200 kr
100 kr

300 kr
116,50 kr

500 kr
1057 kr

Skargardsmaja 2009
TSS har bidragit till en av Skargardsstiftelsens skargardsmajor med 1000 kr.

Datakostnader
Arsavgift domannamn, tullingess.se
Hyra Webbhotell, tullingess.se

Piparholmen 2009
Arrendekostnad, Holmen Skog, Pipis

Ovriga kostnader 2009
Styrelsearvode
Arbetade timmar 2009 (557 timmar a 50 kr)

Nytt plattak 2009
Nordstroms tra, till taket pa slipen (nytt platttak)
Phhtak och farmarskruv + frakt
Nordstroms tra, skruv
Segeltorps platslageri, vindskivor, Slipen
Segeltorps platslageri, Nockplat

Renovering av Sodra bryggan 2009
Treting, placering av nya stolpar
Nordstroms tra, sodra bryggan,
Mutter, bricka, gangstang
Montering stolpe
Byggmaterial sodra bryggan
Katting till sodra bryggan
Traskruv sodra bryggan
Container till skrap

Bojar 2009
Galvadiserade fastdon till bojar
Galvadiserade fastdon till bojar
Kedjor och schackel till sodra bryggan
Dykarbeten Norra bryggan
Bojlina 15 m till Norra bryggan
Dykning 22 aug Norra bryggan

150 kr
989 kr

10000 kr
27650 kr

7123 kr
30086 kr
1005 kr
2000 kr
5250 kr

6313 kr
16494 kr
1146 + 211 + 356 = 1713 kr
2250 kr
1773 kr
1526 kr
1000 kr
3157 kr summa: 34226 kr

2500 kr
5150 kr
1526 kr
3985 kr
1258 kr
2200 kr
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Dykarbeten Norra bryggan augusti
Buntband till faste av flytkroppar, Norra bryggan
Material till flytkroppar, bojar
Nya underdelar till bojar, renovering av bojar, lOst

Urval av utgifter 2009
Styrelsemiddag
Sormlands Skargards Intresseforening
Vattenfall Kallvagen Norra bryggan
Vattenfall Strandvagen Sommarmatare
Vattenfall Batstigen Sodra bryggan
Tryckning matrike1n, 250 st
Kuvert och PG-papper
SRV, tomning av miljoskapet pa slipen
Frimarken, utskick av fakturor & matrike1
Container till varstadning

Porto utskick av uppdragningslistor
Hyra trimmer till hostsmdningen Slipen
Lakare utan granser
Botkyrka Kommun, VA-avgifter, mataravgift
Tomning av toalett, Slipen
Sj oraddningssallskapet, bidrag
Forsaljning av TSS standert

2750 kr
123 kr
1434 kr
5285 kr

11935 kr
100 kr
650,830, 1222,955 kr
4386,4575, 1586, 7205 (okt-dec) kr
673l 857, 1020 kr, **
3719 kr (2008: 250 st 3547 kr)
753 kr
2169 kr
2200 kr
3157 kr (2007: 2809 kr, tdidgard)
(2008: 5127 kr, blandcontainer)
500 kr
1149 kr
1000 kr
1052 kr (-07: 663 kr, -08: 656 kr)
814 kr
600 kr (2007/8: 600 kr)
+600 kr

** Elmataren vid Sodra bryggan ar avstangd, varpa Vattenfall inte kan fjarravlasa mataren
och darmed har TSS inte tatt arets sista faktura. Den kommer att be1asta if 2010.
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Revisionsberattelse verksamhetsaret 2009

Undertecknade som av Tullinge Segelsallskap utsetts till revisorer
forgranskning av 2009 ars rakenskaper och forvaltning, far harmed
lamna foljande revisionsberattelse.

Vi har granskat foreningens rakenskaper, arsbokslut och protokoll. Vi

har funnit att rakenskaperna ar forda med omsorg och noggrannhet
och i overensstammelse med verifikationer och styrelsebeslut samt
att bank- och postgirobehallningarna overensstammer med
rakenskaperna.

Oft vi efter granskning funnit att styrelsen fullgjort sina ataganden och
ingen anmarkning framkommit vid revisionen, tillstyrker vi att
styrelsen beviljas ansvarsfrihet for det gangna arets forvaltning.

Tullinge 2010-02-18
(..>

0,Sh-U?
;Ase Stahlberg
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Birgitta Wahlholm



Befattning
Ordforande
Vice Ordf
Sekreterare
Kassor
1:e ledamot
2:e ledamot
1:e suppleant
2:e suppleant
Klubbmastare
Webmaster

Namn
Ulf Thyselius
Tomas Bovin
Bjorn Lengqvist
Annika Larsson
Mats Ekmo
Anette Pettersson
Olle Ekstrand
Robert Lind
Soren Marhold

Vald Forslag
2009 Anette Pettersson

2008-2009 Tomas Bovin
2009-2010

2009 Sven Corlin
2009 Mats Ekmo

2009-2010 Annika Larsson
2009 Olle Ekstrand

2009-2010 Ulf Thyselius
2009-2010

Robert Lind

Revisor Birgitta Wahlholm 2009-2010
Revisor Ase Stahlberg 2009 Ase Stahlberg
Revisor suppleant Bo Sjoberg 2009 Bo Sjoberg
Kanslist Inger Lengqvist 2009-2010
Festkommite Soren Marhold 2009-2010
Festkommite Vakant 2009 Mikael Hansson
Tavlingskommite Bo Sundstrom 2009-2010
Tavlingskommite Christer Andersson 2009-2010
Varvschef Peter Andersson 2009 Peter Andersson
Varvschef Jerry Larsson 2009-2010
Slipvagnsansvarig Jerry Larsson 2009-2010
Elansvarig Stefan Soderstrom 2009 Stefan Soderstrom
Miljoombud Mats Ekmo 2009 Mats Ekmo

Hamnkaptener
Fittjabryggan
Norra bryggan
Norra bryggan
SOdra bryggan
Sodra bryggan
Piparholmen
Piparholmen

Hasse Sjoberg 2009-2010 Hasse Sjoberg
Mikael Bodner 2009-2010
Tommy Johansson 2009 Tommy Johansson
Petri Winqvist 2009-2010
Erik Wehmas 2009-2010
Benny Eriksson 2009-2010
Kjell Wahlholm 2009 Paul Nilsson
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ALLMANNA MAL (Hamtat fran sallskapets stadgar, faststallda av arsmOtet 1998-03-16)
aft tillvarata medlemmarnas intressen

aft bereda hamn- och vinterupplaggningsplatser for medlemmarnas blJtar
aft utveckla skicklighet i navigering och handhavande av blJtar
aft verkafor kamratlig samvaro medlemmarna emellan

KONKRETA MAL iOrverksamhetsaret 2010
1. Sallskapets anlaggningar

For alia anlaggningar galler art erforderligt lopande underhiUl utfors under verksamhetsaret.
1.1 Slipen

• Reparationen av skjultak som pabOrjades 2000 kommer ej art fortsarta under 2010.
• Reparation oeb oversyn av slipvagnen enligt normala rutiner, samt art hydrauliken renoveras.

1.2 Norra bryggan
• Renovering av bryggans grind.

1.3 Sodra bryggan
• Renovering av bryggans grind.

1.4 Fittjabryggan
• Fortsart arbete med byte oeh renovering av bojama. Det ar bojama fran Piparholmen som renoveras oeh

ateranvands.
1.5 Piparholmen

• Cirka 25 bojar har bytts ut under 2007. Resterande bojar kommer art bytas ut under kommande ar.
• Nya bojlinor till samtliga bojar. Arbetet kraver hjalp av dykare.
• Oljning av bryggvirket ska genomforas, oljan ar inkopt.
• Parkeringen ska forbattras da bilar riskerar art kora fast.

• Styrelsen amnar fora minst 6 protokollforda moten varav ert ar en inspektion av sallskapets anlaggningar
i Tullingesjon. Protokol1 for motena firms tillgangliga i parmen i raststugan pa slipen.

4.1 Fester, klubbaftnar
• Temakvall.
• Midsommarfest pa Ringso.
• Kraftskiva i samband med kappseglingen

4.2 Information
• Uppdatera oeh ge ut ny utgava av matrikeI. Fortsatta sprida information via hemsidan.

4.3 Styrelsen foreslar art vi okar flera avgifter for art kunna genomfora nOdvandigt underhilll.
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Konto Budget Utfall

2010 2009 Kommentar
INTAKTER

3110 Arsavgifter (aktiv passiv familj sasong) 70000 68430
3111 Bryggplats 61100 44850 44000 + (116' 150 kr)=44000 + 17400 = 61400 kr
3112 Slipavgifter 97000 84900 84000 + 13580 kr = 97580 kr
3113 Skjulhyror 36200 22800 67 stycken skjul, 28 st 12 m, 38 st 9 m. 22800 kr + (67*200) = 36200 kr
3115 Inregistreringsavgifter
3116 Markhyra Piparholmen 37600 28200 28200 + (47 * 200 kr) = 37600 kr
3117 Stadgeoverlradelser
3118 Arbetsavgifter 2400
3119 Sommarhyra Slipen 1500
3120 Ko medlemsskap 1000 2300
3121 Paminnelseavgift 150

Ovriga intakter 7472 Elkostnad Kanotklubben 2007-08 6872 kr, 6 standert a 100 kr
Summa intiikter 302900 263002
KOSTNADER

5060 Underhall foreningens anlaggningar 6150 Aterfort uppbokade utgifter (fran 2890 kortfristiga skulder)
Fittjabryggan -1000 0

Norra bryggan -11 350 Bojar 0 dykning
* ny grind -10000 0
Piparholmen -1000 -650
* Parkeringen, markarbeten -40000 Vi budgeterade 10 kkr for 2009, men det racker inte.
• Nya bojlinor -40000 linorna mellan bojsten och boj.
Slipen -5000 -51 558 BLa. diesel, plattak
* slipvagnen, oversyn -10000
* slipvagnen, hydrautik -30000 Nya renoverade hydraulmotorer
Sodra bryggan -44176 Renovera norra delen.
* ny grind -10000

5080 Klubbaftnar & sammantraden -5000 -117 2008: Arsmote + klubbfest 18706 kr. 2009 arsmote
5085 Lokalhyra -800 -800 Arsmote + forelasning
5100 EI -20000 -20797 EI Norra, sodra bryggan och Slipen
5110 Vallen -1500 -1052 2008: 1101 kr, priset okar under 2010.
5120 Markarrende -33000 -31694 Arrende Piparholmen och Slipen, Sodra och Norra bryggan, 2008: 28826 kr
5150 Forbundsavgifter

5MBF -12500 -12436 2008: 11070 kr
Svenska Seglarforbundet -4000 -3860 2008: 3334 kr
Stockholms Seglarforbund -2300 -4560 2007: 2222 kr. 2008: 0 kr, 2009 avgiften har Merinforts, och 2008 har fakturerats.

5160 Intresseforening ,avgift -1800 -1800 Skargardsmaja 1000 kr, Sjoraddningssallskapet 600, Botkyrka turistforening 100 kr,
Sormlands Skargards tntresseforening 100 kr

6110 Kontorsmateriat -2000 -753
6150 Trycksaker -4500 -4394 Matrikel och utskick till medlemmar
6211 Datakostnader, arliga -1200 -1139 Domannamn: tullingess.se 150 kr 2008, Webbhotell989 kr 2009
6250 Porto -5500 -5317 2007: 2142 kr, 2008: 5280 kr
6310 Forsakringar -10000 -9065 2008: 10599 kr
6390 Ovr kostnader -1000 -1430 En 85-aring och Lakare utan granser

styrelsearvode -10000 -10000
arbetad tid -26000 -27850 Arbetad tid 2007: 14075 kr, 2008: 13650 kr (273 h)

6570 Bankkostnader -1700 -1761
Summa kostnader -289800 -240409 Oren ar inte medraknat, darav skillnad mot Resultatrapporl
Rorelseresultat 13100 22593
FINANSIELLA POSTER

8400 Rantekostnader
8300 Ranteintakter 500 932 Swedbank, 2007: 4813 kr, 2008: 7402 kr

Resultat efter finansiella poster 13600 23525
8871 Avsattning till ansvarsfond/reservfond -1500 -1500 Bokslutsdisposition
8872 Avsattning till nytljanderattsersattning Fittja -1000 -1000 Bokslutsdisposition
8873 Avsattning till stipvagnsfond -9000 -9000 87 batar pa slipen 2008, 90 batar 2009

Summa ovrigt -11500 -11 500
Resuftat 2100 12025



Forslag till avgifter for 2010
Nuvarande Andring

Intradesavgift ny medlem 500 kr Tas bort (1)
ARSA VGIFTER
Helarsmedlem aktiv 400 kr
Helarsmedlem passiv 200 kr
Sasongsmedlem 600 kr 1000 kr (2)
Familjemedlem 30 kr
Ko for medlemskap 100 kr
Korttidsmedlem (for bryggplats i Tullingesjon) 100 kr/vecka
ARSAVGIFTER BAT
Bryggplats (alla bryggor utom Sodra) inklusive 350 kr 500 kr (3)
1 st slapjolle
Bryggplats Sodra bryggan inklusive 1 st 500 kr 650 kr (3)
slapjolle och larm
Bryggplats Sodra bryggan, utan larm 350 kr 500 kr (3)
TilHigg Piparholmen - mark 600 kr 800kr(4)
Slipavgifter, aktuell vikt genom klubbens vag Arl-3 Ar4 - Ar l- Ars-

4 (8) (8)
Bat under 2 ton 1250 kr 650 kr 1720 kr 720 kr
Bat under 3.5 ton 2000 kr 800 kr 2000 kr 1000 kr
Bat under 5 ton 3050 kr 1050 kr 2360 kr 1360 kr
Bat under 6 ton 3200 kr 1450 kr 2600 kr 1600 kr
Plats i permanent skjul, 9 m 300 kr 500 kr (5)
Plats i permanent skjul, 12 m 400 kr 600 kr (5)
DWver avgifter ska medlem som nyttjar 300 kr 500 kr (6)
klubbens anlaggningar arb eta i 3 timmar eller
betala avgift
OVRIGA AVGIFTER
Flyttningsavgift pa slipomradet (per flyttning) 300 kr
Separata/extra sliptagning eller sjosattning 500 kr
Overtradelser av klubbens stadgar och 300 kr
ordningsforeskrifter
Sommarhyra slip per paborjad manad (efter 500 kr
till stand, galler juni, juli & augusti)
Pftminnelseavgift vid forsenad betalning, per 50 kr
paminnelse
DEPOSITION FOR NYCKLAR
Helarsmedlem 200 kr 500 kr (7)
Sasongsmedlem 500 kr
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(1) Intradesavgift, tas bort da avgiften inte har tagit ut pa flera ar.
(2) Sasongsmedlemsskapet hojs, ett incitament for att soka medlemskap.
(3) Bryggavgiften hojs med 150 kr, behovs for pagaende och kommande underhAll.
(4) Arrendeavgiften for Piparholmen hojs ocksa, parkeringen kraver Lex underhall,

eventuellt el och vatten till Piparholmen.
(5) Hojning for pagaende och kommande underhall av tak, hangrannor och trastolpar.
(6) Arbetade timmar ar viktiga vilket bor betonas.
(7) Samma depositionsavgift for alIa, underlattar administrationen samt okar motivationen

att aterlamna nyckeln. Hojningen galler nya depositionsavgifter.
(8) Hojning av slipavgifter da underhall av omrAde och slipvagn okar i kostnad. Avgiften

gors om till en "rak" fordelning, se separat dokument. De forsta aren gors om till en
period pa fyra ar (fran dagens tre) och 1000 kr laggs pa slipavgiften (galler nya
medlemmar).

Slipavgifter, aktuell vikt Arl-4 Ar5-
genom klubbens vag
Bat under 2 ton 720 + 1000 = 1720 kr 720 kr
Bat under 3.5 ton 1000 + 1000 = 2000 kr 1000 kr
Bat under 5 ton 1360 + 1000 = 2360 kr 1360 kr
Bat under 6 ton 1600 + 1000 = 2600 kr 1600 kr


