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Verksamhetsberättelse för TSS verksamhetsåret  2011. 
 

Styrelsen för Tullinge Segel Sällskap får härmed avge 2011 års verksamhetsberättelse avseende 
klubbens 63:e verksamhetsår. 
 
Medlemmar   

Antalet medlemmar 2011-12-31 var  107 aktiva (medlem med båt), 64 passiva (medlem utan båt),  
total 171.  Av dessa är 5  hedersmedlemmar. Antalet registrerade båtar var 107 st. Under året har  8 
personer beviljats fullt medlemskap.  6 personer har lämnat sällskapet. För närvarande står 21 
personer i kö för medlemskap. TSS har dessutom 20 st säsongsmedlemmar . 
 
 
Ekonomi 2011  
 
Sällskapet får intäkter främst av medlems-, brygg- och slipavgifter, som mot faktura betalas in på 
PlusGiro och därefter flyttas i några omgångar till sparkonto i Swedbank för att få bättre ränta. 
Ytterligare ett konto i Swedbank används för att betala fakturor. 
 
Likviditeten är god och för att få högre avkastning har styrelsen haft dels 200 000:- kr fram till  
10/3 -11, dels 250 000:- kr från 12/10 -11 till 12/1 -12 på s.k. ”fast-ränte-konto”. Den senare 
placeringen ger ränta under 2012. 
 
Tullinge Kanot Förening och S:t Botvids Scoutkår har el-mätare och betalar för den el, som före-
ningarna förbrukar. Kanotföreningen får vatten från slipområdet och förbrukningen är inkluderat i dess 
årskostnad till TSS. 
 
Sällskapet har stöttat Sjöräddningsällskapet med 600:- kr, Skärgårdsstiftelsen med 1000:- kr och 
Söder-manlands Skärgårds Intresseförening med 100:- kr. 
 
Ekonomin har gett ett överskott på totalt 67 943,36 kr. Skälen till detta är dels högre intäkter i form av 
sommarhyror, kö-avgifter och bankräntor, dels lägre kostnader på underhållet av Pipis-bojar, skjulstol-
par och slipvagn samt högt budgeterade el-kostnader. Föreningen har inte byggt något nytt mastskjul, 
som först planerades. 
 
Styrelsen föreslår årsmötet besluta, att årets resultat disponeras så, att 
-   1 000:- kr avsätts till Nyttjanderättsersättningsfond (fond för ev. juridikhjälp i Fittja), 
-   9 000:- kr avsätts till Slipvagnsfonden (100:- kr per båtplats på slipen),  
- 57 500:- kr avsätts till Underhållsfonden, samt 
- att överföra resterande, 443,36 kr, i ny räkning.”  
 
Styrelse 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 

Ordförande Anette Pettersson Vice ordförande Tomas Bovin 
Kassör Sven Corlin Klubbmästare Sören Marhold 
Sekreterare Björn Lengquist   
1:a ledamot Mats Ekmo 2:a ledamot  Annika Larsson 
1:a Suppleant  Olle Ekstrand 2:a suppleant  Ulf Thyselius 
 
Funktionärer 

Kanslist  Inger Lengquist 
Tävlingskommitté  Christer Andersson  
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  Fredrik Lagerström 
Festkommitté  Sören Marhold  
   
Revisorer  Birgitta Wahlholm (sammankallande) 
  Åse Stålberg 
Revisorsuppleant  Bo Sjöberg 
Slipvagnsansvarig  Jerry Larsson 
Varvschefer  Peter Andersson 
  Jerry Larsson 
Valberedning  Bengt Anderson 
  Lars Berzins (sammankallande) 
   
Besiktningsmän  Paul Nilsson 
  Mats Ekmo 
Elansvarig  Stefan Söderström 
Vagnförare  Peter Andersson 
  Benny Eriksson 
  Paul Nilsson 
  Ingvar Samuelsson 
  Kjell Wahlholm 
  Jerry Larsson 
Miljöombud  Mats Ekmo 
Hamnkaptener: 
Fittjabryggan  Hans Sjöberg 
Piparholmen  Benny Eriksson  
  Paul Nilsson 
Södra bryggan  Erik Vehmas 
  Petri Winqvist 
Norra bryggan  Eva Engberg 
  Tommy Johansson 
Web och mailansvarig Robert Lind + Tomas Bovin 
 
Möten 

Styrelsen har under året hållit 10 protokollförda möten inklusive ett arbets- och inspektionsmöte på 
slipområdet och bryggorna i Tullingesjön. Ett medlemsmöte har hållits – det ordinarie årsmötet den 7:e 
mars 2011.  
 

Klubbens anläggningar 

Verksamheten 
Sällskapet har tillhandahållit 122 båtplatser vid bryggorna i Tullingesjön, Fittjaviken och Piparholmen 
samt vinteruppläggningsplatser i skjul för 70 båtar och utomhus för 20 båtar. 
 
Resp anläggning: 
 
Slipen.  
 
• Takplåt på skjul 1-6. 
• Reparation av skjulstolpar. 
• Uppgradering av elnätet(byte av uttag, ny märkning etc.). 
• Utfyllnad c.a 150 kvm för plan, där vi kan ställa iordning masterna.  
• Inköp av ny rastmöbel. 
• Fönster är bytt på klubbhuset, som tillsammans med spelhuset underhållsmålats utvändigt 
• Stigen bredvid slipspåret är höjd något 
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Slipvagnen      Löpande underhåll samt renovering av en hydraulmotor. 
 
Piparholmen    Byte av återstående bojar utom 3 st som var för svåråtkomliga. 
 
Fittjabrygggan     Normalt underhåll 
  
Södra bryggan Märkning av alla bojar. 
 
Norra bryggan: 
               
Bryggan är i dåligt skick och vintern 2010/11 gick hårt åt bryggan. Precis innan islossning rätades 
bryggan upp då isen hade vridit bryggan.  Grinden reparerades och målades under våren. Vid 
besiktning av bryggan konstaterades att den var i mycket dåligt skick och att styrelsen skulle se över 
möjligheten att ersätta bryggan med en ny flytbrygga eftersom nödvändiga reparationer skulle bli 
kostsamma. Därför åtgärdades bryggan minimalt under året. Samtliga förtöjningar vid bryggan var 
korrekta i maj, vilket de inte varit tidigare. Kommunen anlade gräs, träd, bänkar och parkering vid 
bryggan. Detta blev klart under sommaren. Lilla bryggans sällskap lade i en flytbrygga precis bredvid 
norra bryggan under våren. Samtidigt stängde kommunen av den sjösättningsplats som ligger vid 
"klätterberget". Sammantaget medförde detta att aktiviteten runt bryggan ökade markant. Området 
runt bryggan användes till största delen av andra än medlemmar i TSS under sommaren 2011. TSS 
iläggningsplats vid Norra bryggan användes som huvudsaklig iläggningsplats i Tullingesjön för 
samtliga Botkyrkabor med trailerbåtar.  Detta medförde en del omak för de som har båtplats närmast 
iläggningsplatsen eftersom de inte kom in eller ut från bryggan då andra lade i och tog upp båtar. En 
del stora båtar med stora ljudstarka motorer skrämde både hundar, båtägare och barn i samband med 
sjösättning och upptag.  Parkeringen var soliga dagar full med bilar med trailers som inte tillhörde TSS 
medlemmar. På kvällarna var det en del festande i anslutning till parkeringen (inte TSS medlemmar). 
Medlemmar i TSS plockade skräp och klippte gräs runt bryggan. En del missnöje uppstod bland 
medlemmarna då man ansåg att kommunen utökade tillgängligheten för andra utan att ta 
konsekvenserna av utökad nedskräpning och andra störande moment såsom högljudda snabba båtar. 
I samband med iläggning av "Lilla bryggan" "förlorade" Norra bryggan en båtplats vilket innebär att en 
av de båtägare som hade båtplats vid Norra bryggan 2011 inte kommer att kunna erbjudas plats 2012, 
allt annat lika. Detta kommer att bli ett problem vid platstilldelningen 2012.  
 
 
 
Städdagarna, till vilka klubbens medlemmar enligt turordning kallats till, upptogs i huvudsak av 
röjnings- och underhållsarbeten. Nedlagda timmar för övrigt redovisas under ekonomi ovan. 
 

Miljöfrågor 

Inget att rapportera. 
 
Tävlingsverksamhet  

Till helgen 20-21/8 var vår årliga tävling utannonserad. Dessvärre fick vi bara in 3 anmälda båtar. 

Vi blev därför tvungna att ställa in hela evenemanget. Nästa år hoppas tävlingskommittén på 
skärpning och bättre uppslutning. 

Övriga klubbaktiviteter    

Midsommarsegling 

Vår traditionella midsommarsegling gick som vanligt till Ringsö med åtföljande midsommarmat, dans 
och lekar kring midsommarstången. Ca 20 medlemmar och sällskap i 7 båtar slöt upp. 
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Övrigt 

Verksamhetsberättelse Stb Scoutkår 2011 
 
Året som varit har inneburit en hel del arbete och insatser från kårens medlemmar. 
Vi har jobbat mycket för att få tillbaka våra båtar i vattnet igen samt instruerat nya och gamla scouter i 
seglingens glada former. Främst har vi fokuserat på spårare-, upptäckar-, äventyrar- och 
utmanarscouter och har börjat skaffa oss en bra bas inför kommande år.  
 
Under våren och hösten hade vi jolleseglingar för våra spårare och upptäckare under deras 
veckomöten. 
V 24-25 hade vi vår omtyckta seglarskola i Tullingesjön.   
Vi genomförde en veckolång segling Södertörn runt v 27 med 2 Sea Cat:or och IF:en som ledarbåt. 
  
Under hösten har vi gått igenom båtarna och all materiel tillhörande dessa för att se till att båtarna är i 
bra skick när de sjösätts i vår.  
 
Ove Wolf 
Kårordförande. 
Sankt Botvids Scoutkår 
 
TSS är medlem i följande båtförbund: 
 
Saltsjön-Mälarens Båtförbund, SMBF 
Svenska Seglarförbundet 
Stockholms Seglarförbund 
 
TSS har under året varit med i följande intresseföreningar: 
Sörmlands Skärgårds Intresseförening 
 
TSS har givit bidrag till: 
 
Svenska Sjöräddningssällskapet  
Skärgårdsstiftelsen 
 
På uppdrag av styrelsen 
 
Tullinge i februari 2012   
  
 
 

 


