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Verksamhetsberättelse för TSS verksamhetsåret  2012. 

 

Styrelsen för Tullinge Segel Sällskap får härmed avge 2012 års verksamhetsberättelse avseende klubbens 
64:e verksamhetsår. 
 

Medlemmar   

Antalet medlemmar 2012-12-31 var  103 aktiva (medlem med båt), 67 passiva (medlem utan båt),  total 170.  
Av dessa är 5  hedersmedlemmar. Antalet registrerade båtar var 102 st. Under året har  7 personer beviljats 
fullt medlemskap.  8 personer har lämnat sällskapet. För närvarande står 31 personer i kö för medlemskap. 
TSS har dessutom under sommaren haft 26 st säsongsmedlemmar . 
 
 

Ekonomi 2012  
 
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 placedrat medel på s.k. fast-ränte-konto. 
Fram till 13 januari hade vi 250 000 kr där och under tiden 19 januari – 20 juli hade vi 300 000:- kr. Från 24 
oktober och över årsskiftet har vi också haft 300 000:- kr på detta konto. Detta har ökat Sällskapets 
ränteintäkter och den senaste placeringen ger ränta under 2013. 
 
Tullinge Kanot Förening och S:t Botvids Scoutkår har el-mätare och betalar för den el, som föreningarna 
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, Söderman-
lands Skärgårds Intresseförening med 100:- kr och Botkyrka Turistförening med 200:- kr. 
 
Ekonomin har gett ett överskott på totalt 172 302,16 kr. Skälen till detta är dels högre intäkter i form av 
sommarhyror, kö-avgifter och bankräntor, dels lägre kostnader p.g,a, ej genomförda investeringar vid Norra 
bryggan. 
 
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),  
- 162 000:- kr avsätts till Underhållsfonden, samt 
- att överföra resterande, 302,16 kr, i ny räkning. 
 

Styrelse 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 

Ordförande Anette Pettersson Vice ordförande     Tomas Bovin 
Sekreterare Robert Gauding Kassör                   Sven Corlin  
Klubbmästare        Sören Marhold 
1:a ledamot Mats Ekmo 2:a ledamot           Annika Larsson 
1:a Suppleant  Magnus Pelz 2:a suppleant        Joakim Lundgren 
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Funktionärer 

Kanslist  Inger Lengquist 
Tävlingskommitté  Christer Andersson 
  Fredrik Lagerström 
 
Festkommitté  Sören Marhold  
  Mikael Hansson 
Revisorer  Birgitta Wahlholm (sammankallande) 
  Åse Stålberg 
Revisorsuppleant  Bo Sjöberg 
 
Slipvagnsansvarig  Jerry Larsson 
Varvschefer  Jerry Larsson 
  Joakim Lundgren 
Valberedning  Björn Lengqvist (sammankallande) 
  Jens Torsteinsrud fr 23/8) 
  Carina Thyselius (fr 23/() 
  Bengt Anderson (adjungerad) 
   
   
Besiktningsmän  Paul Nilsson 
  Mats Ekmo 
Elansvarig  Stefan Söderström 
Vagnförare  Peter Andersson 
  Benny Eriksson 
  Paul Nilsson 
  Ingvar Samuelsson 
  Joakim Lundgren 
  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 Tomas Bovin 
 
 

Möten 

Styrelsen har under året hållit nio protokollförda möten inklusive ett arbets- och inspektionsmöte på slipom-
rådet och bryggorna i Tullingesjön. Två medlemsmöte har hållits: det ordinarie årsmötet den 12 mars och ett 
möte angående säkerheten på slipområdet den 12 november. Novembermötet beslöt att införskaffa larm och 
staket mot sjön till anläggningen. 
 

 

Klubbens anläggningar 

Verksamheten 
Sällskapet har tillhandahållit 124 båtplatser vid bryggorna i Tullingesjön, Fittjaviken och Piparholmen samt 
vinteruppläggningsplatser i skjul för 70 båtar och utomhus för 21 båtar. 
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Resp anläggning: 
 
Slipen. Året inleddes med ovälkomna besök och stölder på området, vilket förorsakat enskilda medlemmar  
en hel del besvär, ilska och kostnader. Det innebar rivstart för ny varvschef, organiserande av vakthållning 
och bildande av arbetsgrupp för ökad säkerhet på området. Slamkryparen fick vid ett tillfälle ett axelbrott, 
som dock fixades inom en vecka. I övrigt har sjösättningar och uppdragningar gått smärtfritt. Nya vagns-
förare är under utbildning. 
Ett antal skjulinnehavare slarvade med ordning och vintertäckning. 

 Reparation av skjulstolpar har avslutats i denna etapp. 

 Staket har anskaffats och för vinterperioden placerats mellan skjulen närmast sjön 

 Förberedelse för införskaffande av larmanläggning. 

 Nockplåtar på taket på sista längan har monterats. 
 

Slipvagnen: Löpande underhåll och reparation. 
 
Piparholmen:    
 
Fittjabrygggan: Det har varit en lugn och skadedfri säsong. Dock lite besvärligt med fördelning av tillfälliga 

platser. Alla som har platser i Fittja skall tala om, när de tar sina platser i bruk och när de 
lämnar platsen. Eftersom det är klubbens platser och inte den enskildes,, lånas de sedan ut till 
säsongare m.fl. Medlem med bryggplats kan alltså inte själv låna ut platsen. 

  
Södra bryggan:ett ganska stort antal korttidsliggare har gett Sällskapet ett inte föraktligt ekonomsikt tillskott. 
 
Norra bryggan:  

Bryggan är fortfarande i dåligt skick och åldern tar ut sin rätt. Även under detta år har det varit 
åverkan på grind och lås. Medlemmar har svarat för renhållning och gräsklippning kring 
bryggan. 
Det har blivit en stor förbättring vad gäller förtöjningar – det bästa på flera år. 
 
Den andra veckan i maj inlämnade Sällskapet bygglovsansökan till Botkyrka kommun för att          
få genomföra byte till en trä-betong-flytbrygga. Ärendet har prioriterats lågt på Samhälls-
byggnadsförvaltningen och först i november började man handlägga det. Det innebar, att 
inget utbyte kunde ske före isens ankomst. Handläggaren har muntligt lovat, att nämnden 
skall behandla ansökan på sitt möte i februari 2013.  
Styrelsen får därmed en delikat uppgift att försöka få bytet till stånd mellan tidpunkterna för 
isens försvinnande och bryggbehovet efter sjösättningen för båtarna där. 

 
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  

Årets Pokal- och Distanskappseglingar genomfördes den 25 – 26 augusti i bra seglarväder och vind. Mycket 
glädjande är årets ökade deltagarantal i  TSS:s familjekappsegling, som kördes enligt SRS (f.d. LYS) och 
utan spinnaker/gennaker. 
Det blev också en mysig lördagskväll med medhavd mat, kräftor och dryck på berget i Ringsöfladen. 
Båda seglingarna ”spikades” av Christer och David Andersson i Omega 30:an ”Masarin”. Stort tack till Mats 
Ekmo, som förtjänstfullt säkrade både start och målgångar. 
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Pokalseglingen lördag 25 aug: triangelbana med gemensam start på Tvären. Resultat: 
Plats Namn  Båt  Korrigerad tid 

1 Christer Andersson Omega 30  2:02:34 

2 Magnus Skytt  OE 36  2:16:16 

3 Kjell Pettersson Omega 36  2:17:55 

4 Jerry Larsson  Facil 355  2:19:10 

5 Jan Wåhlén  Wasa 38  2:23:48 

6 Tomas Gran  Hanse 400  2:26:58 

7 Tomas Nordh  Albin Nova  2:27:50 

8 Bosse Sjöberg  Lady Helsman  2:36:25 

9 Gösta Odelberg IW 31  2:47:12 

 

Distansseglingen söndag 26 aug: seglades enl. ”först till bryggan” över Gupan. Spännande och tät målgång 
som vanligt. Resultat: 

Plats Namn  Båt  Korrigerad tid 

1 Christer Andersson Omega 30  1:30:37 

2 Tomnas Nordh Albin Nova  1:31:27 

3 Kjell Pettersson Omega 36  1:31:36 

4 Jerry Larsson  Facil 355  1:31:41 

5 Magnus Skytt  OE 36  1:31:53 

6 Bosse Sjöberg  Lady Helsman  1:34:03 

7 Jan Wåhlén  Wasa 38  1:39:23 

 

 

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. 
 

Verksamhetsberättelse StB Scoutkårs sjöverksamhet 2012 
 
Upptäckarscouterna [årskurs 4-5] började som vanligt att segla den första måndagen i maj, vilket i år var den 
7:e. Mötet innan i scoutstugan hade sjötema där bl.a. en kompass kom till användning. Upptäckarscouterna 
var flitiga seglare och det är riktigt roligt att se vilka framsteg de tar. Även ett antal spårarscouter [årskurs 2-
3] var ute med jollarna under våren, och den längsta turen gick till Stendalsbadet under en hajk. Det är att 
krav att kunna simma 200 m för att få segla med scoutkårens jollar och segelbåtar. 
 
Under två veckor kring midsommar hölls två bra och uppskattade seglarskolor med 17 respektive 13 delta-
gare. Vädret bjöd på bra vindar, regn men även sol. Några dagar var det lite väl mycket byig vind och regn, 
det gick att ösa vatten från gräsmattan där gräsänderna simmade omkring… Det var några tuffa seglings-
dagar för deltagarna. I seglarskolan ingick det, förutom att segla, också att öva på knopar, leka lekar, bada 
och lite pyssel. Deltagarna i den första seglarskolan fick också prova på att segla SeaCat.  
En nyhet för i år var att deltagarna fick varsin bok ”Segla Optimist med Molly och hennes vänner”. Fem 
ungdomar var ledare och genomdrev seglarskolorna på ett mycket bra sätt! 
 
Under säsongen har vi klippt gräs och sly på jolleområdet.  
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Några jollar lagades inför säsongsstarten, bl.a. en mastbänk som knäcktes 2011 i samband med en övning i 
kapsejsning under seglarskolan (då var det soligt och riktigt bra badväder) .   
 
Reservdelar som har köpts in i år är ändar till spribommar, en bomklyka, block till skot, nya längre knoprep, 
flytlinor för bogsering av jollar, bomullssnöre till att fästa segel mot bom och mast. Vi har också köpt in två 
radiostyrda segelbåtar, vilka var uppskattade under några av Upptäckarscouternas möten, men visade sig 
fungera sisådär under seglarskolan när det blåste lite mer.  
 
Scouthälsningar / Annika Larsson 
 
 

Övrigt 
 
TSS är medlem i följande båtförbund: 
Saltsjön-Mälarens Båtförbund, SMBF 
Svenska Seglarförbundet 
Stockholms Seglarförbund 
 
TSS har under året varit med i följande intresseföreningar: 
Botkyrka Turistförening 
Sörmlands Skärgårds Intresseförening 
 
TSS har givit bidrag till: 
Svenska Sjöräddningssällskapet  
Skärgårdsstiftelsen 
 
 
 
På uppdrag av styrelsen 
 
Tullinge i februari 2013   
  
 
 
-------------------------------------------------- 
Anette Pettersson, ordf.  


