
 

 

Tullinge Segelsällskap TSS 
 
Protokoll för TSS ordinarie årsmöte 2014 
 
Segelsällskapet 65: e årsmöte 
 
 
 
Måndagen  kl. 19:00den 17 mars 2014 i TSKs klubblokal vid Brantbrink. 
 
 
1. Annette Petterson förklarar mötet öppnat. 
 
2.  Till mötesordförande valdes Annette Pettersson.   
 
3.  Till mötes sekreterare valdes Robert Gauding. 
 
4.  Till justeringsmän valdes Sven Corlin och Mikael Hansson. 
 
5. Fastställande av röstlängd        bilaga A. 
 
6.  Årsmötet finner att mötets utlyst i behörig ordning. 
 
7. Mötet godkänner dagordningen.       bilags B. 
 
8. Verksamhetsberättelsen för 2013 föredrogs med genomgång av finansiell situation  
 och status på sällskapets anläggningar.      bilaga  1. 
 
9. Revisorernas berättelse föredrogs och föreslog att styrelsen beviljas 
 ansvarsfrihet.         bilaga C. 
 
10. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.  
 
11. Frågan om utträde ur Svenska Seglarförbundet fann mötet att frågan behöver 
 utredas ytterligare innan beslut kan fattas. Styrelsen gör en noggrann analys av 
 kostnadseffekterna  vid utträde och återkommer vid nästa årsmöte.  bilaga 3. 
 
12.   Styrelsens förslag om värdering av arbetsinsats föranledde en diskussion om 
    det frivilliga arbete som måste till för att få en ideell organisation att fungera, 
  samt den ersättning som betalas ut vid insatser utöver åtagen insats. 
 Mötet fann att frågan är för komplex för att fatta beslut vid mötet.  bilaga 4 
 
 Ytterligare arbete krävs för att : 
 - Klart definera arbetsinsatsen för respektive roll i styrelse och som funktionär. 
 - Utarbeta ett nytt förslag för kostnadsersättningar med hänsyn till gällande 
 lagstiftning. 
 - Utarbeta ett förslag på fördelning av medlemmarnas arbetsinsatser till alla av 
 sällskapets anläggningar.  
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13. Motion om ökade båtvikter vid upptag och sjösättning.       bilaga 5  
   
 
 Styrelsens  svar: Innan beslut kan tas på ökade båtvikter vill Styrelsen göra följande 
 undersökningar: Inspektion av rampens kondition med dykare. 
 Studera geometrin hos nyare segel- och motorbåtar för att kontrollera att 
 förhållandet mellan vikt, bredd och djupgående kan hanteras av slipvagnen. 
 
14. Beslut om avgifter.         bilaga 6 
 Mötet biföll styrelsens förslag. Inga avgiftshöjningar under 2014. 
 
15. Fastställande av verksamhetsplan, inkomst- och utgiftsplan för 2014. bilaga 7,8,9 
 Mötet godkände styrelsens plan. 
 
16. Val av styrelseordförande för Segelsällskapet. 
 Till ordförande valdes Anette Pettersson. 
 
17. Val av övriga styrelseledamöter, funktionärer och valberedning. Mandatperioden är 
 2 år om inget annat anges. 
 Valberedningen förslag på nyval  och omval godkännes av mötet.  
 Ny styrelse: 
 Kassör: Sven Corlin   omval 
 Ledamot: Magnus Peltz  omval 
 Ledamot: Sören Marhold  omval 
 Ledamot: Mats Ekmo avgår och avtackas för sina insatser under lång tid. 
 Ledamot: Lars Bergren  nyval  ersätter Mats E. 
 
 Sekreterare:  Robert Gauding kvarstår till 2015  
 Ledamot:  Kim Paulsen  kvarstår till 2015  
 Ledamot:  Lars Rydin  kvarstår till 2015 
 Ledamot:  Tomas Bovin  kvarstår till 2015 
  
 
 Slipvagnsansvarig:  Jerry Larsson avgår och avtackas för betydande insatser. 
    Rikard Olsson väljes till ny ansvarig. 
 
 Varvschefer:  Joakim Lundgren  omval  
    Bosse Sjöberg  kvarstår 
 Hamnkaptener: Hasse Sjöberg  omval 
    Tommy Johansson  omval 
    Eva Engberg   kvarstår 
    Erik Wehmas  kvarstår 
    Petri Wingvist  omval 
    Benny Erikssson  kvarstår 
    Paul Nillson   avgår 
    Pelle Bergdahl  nyval (1 år) 
 
 Tävlingskommitte: Tomas Nordh  nyval 
 
 Kansli: Ingen förslag på ersättare har hittills kommit fram. Eventuellt 
   kan arbetet delas på 2 personer. Styrelsen mottager alla förslag. 



 

 

 
 
  
 Valberedning:  Jens Torsteinrud  kvarstår 
    Mikael Hansson  nyval 
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    Magnus  Skytt  nyval 
     
 
 
18.   Till firmatecknare valdes styrelsens ordförande, v.ordförande och kassör. 
  Två i förening av ovan nämnda tecknar föreningen. 
 
19. Övriga frågor: Spolplattan 
 Kommunen har nyligen kommit med krav på en handlingsplan från Segelsällskapet. 
 Styrelsen kommer att arbeta med frågan under ledning av Lars Rydin. 
 
 
20.  Mötet avslutades 
 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
/Robert Gauding/ 
 
 
Protokollet justeras: 
 
 
 
 
/Sven Corlin/     /Mikeal Hansson/ 
 
 
 


