
 KALLELSE TILL TSS ORDINARIE ÅRSMÖTE 2018 
 

Tullinge Segel Sällskap kallar härmed medlemmarna till sitt 70:e årsmöte. 
 
Tid: Måndagen den 12  mars 2018 kl 19.00 
Plats: Tullinge Sportklubbs stuga vid Brantbrink          
 Tänk på att inga ytterskor får användas på golven innanför hallen. 
 
Förslag på Dagordning: 

 
1. Mötets öppnande 

 
2. Val av mötesordförande 

 
3. Val av mötessekreterare 

 
4. Val av justeringsmän att jämte ordförande justera mötesprotokollet 

 
5. Upprop och fastställande av röstlängden 

 
6. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning 

 
7. Godkännande av dagordningen 

 
8. Styrelsens berättelse (bilaga 1) med balansräkning (bilaga 2), resultatrapport (bilaga 3) och kostnadsredovisning 

(bilaga 4) samt revisorernas berättelse. 
 

9. Fastställande av balans- och resultaträkning 
 

10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 
 

11. Beslut om avgifter 2018, samt styrelsens förslag till regeländring ang nyckeldeposition (bilaga 5 och 6) 
 

12. Fastställande av styrelsens förslag till verksamhetsplan samt inkomst- och utgiftsstat för 2017 (bilaga 7 och 8) 
 

13. Val av styrelseledamöter, övriga funktionärer och valberedning 
 

14. Val av firmatecknare för Segelsällskapet (förslag: ordförande, vice ordförande och kassör) 
 

15. Motioner 
 

16. Information: arbetsgrupp för Piparholmen 
 

17. Övriga frågor 
 
18. Avslutning 

Protokoll från styrelsens sammanträden, verksamhets- och ekonomiberättelser samt förslag för år 2018 
finns tillgängliga på klubbens hemsida www.tullingess.se Medlemssidor. 
Lösenord för inloggning till medlemssidorna är tills vidare: stendörren 
 
Välkommen! 
Tullinge i februari 2018 

Styrelsen     VÄND! 
 
Båtfärger och miljö 
Har du båten på slipen och planerar att renskrapa båtbotten? Om den tidigare varit målad med biocidfärg, skall du läsa 
broschyren ”Giftfri båtbotten” från Transportstyrelsen som finns på TSS hemsida. Och informera TSS Miljöombud 
Båtlapp 2018 
Meddela ändringar av kontaktuppgifter samt uppdaterade önskemål om brygga och vinterförvaring i samband med 
båtlappen. För att minimera extraarbete: se till att kansliet har båtlappen senast 12 mars.  
Båtköp, båtförsäljning, ändring av  kontaktuppgifter och övriga önskemål under året 
Meddela kansliet löpande via mail, sms eller telefon. Använd i första hand båtlapp, som finns att ladda ner från hemsidan. 
 



    Tullinge i februari 2018 

 
 
 
Styrelsen har stadgeenligt skickat ut kallelsen till kommande årsmöte i form av 
detta brev inkl. dagordningsförslag. Däremot har styrelsen valt att lägga upp 
övriga årsmöteshandlingar (verksamhetsberättelse, underlag för beslut mm) på 
TSS:s hemsida. 
 
Du kan som medlem ladda ner dessa handlingar från TSS:s hemsida 
www.tullingess.se. Gå in på Medlemssidor (lösenord: stendörren) och välj där 
Årsmöteshandlingar. 
 
Du som inte har möjlighet att själv ladda ner dessa handlingar kan kontakta 
kansliet via mail kansliet@tullingess.se eller telefon 070-617 99 22  så får du  
handlingarna skickade med post. Handlingarna kommer även att finnas 
tillgängliga på årsmötet. 
 
Anledningen till att vi sedan fem år valt att göra på detta sätt är att vi spar tid, 
pengar och miljö. Enbart för porto och tryck spar klubben mer än 5 000:- kr. 
 
Vi är också angelägna om, att senast på årsmötet den 12 mars få din 
kontrollerade och ifyllda båtlapp, 
 
Vänliga hälsningar 
 
TSS Styrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 

     VÄND! 
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Verksamhetsberättelse för TSS verksamhetsår 2017. 
 
Styrelsen för Tullinge Segel Sällskap, org.nr 802472-7524, får härmed avge 2017 års 
verksamhetsberättelse avseende klubbens 70:e verksamhetsår. 
 
 
Medlemmar   
Antalet medlemmar 2017-12-31 var 127 aktiva (medlem med båt) och 55 passiva (medlem 
utan båt), totalt 182. Av dessa är två hedersmedlemmar och en är ständig medlem. 
 
Under året har 3 personer beviljats fullt medlemskap. Dessa är: 
 Björn Wettergren 
 Ted Avsan 
 Pierre Sandberg 
 
1 person har lämnat sällskapet. Vid årsskiftet 2017 - 2018 står 37 personer i kö för 
medlemskap. TSS har dessutom under sommaren haft 20 säsongsmedlemmar. 
 
Styrelse 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 

Ordförande Lars Berggren Vice ordförande     Tomas Bovin 
Sekreterare Robert Gauding Kassör                   Oskar Remöy  
Klubbmästare Jens Torsteinsrud 
1:e ledamot Bruno Falck 2:e ledamot           Gösta Odelberg 
1:e suppleant Björn Wettergren 2:e suppleant        Anders Andersson 
 
Funktionärer 
Revisorer  Tommy Johansson 
  Åse Stålberg 
Revisorsuppleant Tomas Nordh 
 
Kansliet  Caroline Prochéus / John Öhman 
   
Web och mailansvarig Jens Torsteinsrud 
 
Festkommitté  Pierre Sandberg 
  Emma Johdet Wettergren 
 
Slipvagnsansvarig Rikard Olsson 
 
Varvschefer  Joakim Lundgren 
  Ted Avsan 
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Vagnförare förutom varvscheferna: Peter Andersson 
  Benny Eriksson 
  Bosse Sjöberg 
  Stig Waldersten 
 
Besiktningsmän  Mats Ekmo 
Elansvarig  Stefan Söderström 
Miljöombud  Lars Rydin 
 
Hamnkaptener: Fittjabryggan Hans Sjöberg 
 Piparholmen Magnus Skytt 
  Tomas Grahn 
 Södra bryggan Jerker Gårdefeldt 
  Petri Winqvist 
 Norra bryggan Eva Engberg 
  Tommy Johansson 
 Slipbryggan: Varvscheferna 
 
Valberedning  Anders Andersson 
  Fredrik Lagerström 
  Pierre Sandberg 
 
Styrelsen har under året hållit nio protokollförda möten inklusive ett arbets- och 
inspektionsmöte på slipområdet och bryggorna i Tullingesjön och ett planeringsmöte med 
hamnkaptenerna. Det ordinarie årsmötet hölls den 20 mars 2017 i Tullinge Sportklubbs 
stuga med 27 närvarande medlemmar. 
 
Styrelsen har under året förhandlat fram ett nytt arrendeavtal med Botkyrka kommun 
avseende slipområdet och södra bryggan. Tidigare har TSS haft 25-åriga avtal med 
kommunen, men numera var praxis för kommunen att endast skriva 10-åriga avtal med 
föreningar i kommunen. Med vår investering i båtbottentvätt som argument lyckades vi 
dock få till ett 15-årigt avtal som alltså gäller till 2032. 
 
En bygglovsansökan har lämnats in till Botkyrka kommun avseende förlängning av norra 
bryggan 8 meter norrut. Vi hade tidigare bygglov för en 48 meter lång brygga, men byggde 
bara 40 meter när norra bryggan byttes ut till flytbrygga. Eftersom bryggan tagits i bruk 
krävs ett bygglov för de resterande 8 meterna. 
 
Det har varit oklart vad som finns i form av avtal mellan TSS och Tullinge Kanotförening 
för den mark de hyr av oss. Ett avtal med kanotföreningen har därför påbörjats och är 
under arbete. 
 
Kansliet 
 
Caroline Prochéus har från och med november 2017 lämnat över uppgifterna för 
kanslifunktionen till John Öhman. Vi tackar Caroline för hennes insatser under de gångna 
åren. John bor i Tullinge och har varit medlem i TSS sedan 1999. Kansliet förvaltar bl a 
medlemsuppgifterna som finns i båtunionens registersystem BAS. Kansliet tar även hand 
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om nya medlemsansökningar samt sköter uppdateringar och utskick för vissa av klubbens 
dokument och handlingar. 
 
 
Kappseglingskommitten 
 
Då intresset i klubben för att kappsegla är näst intill obefintligt har kappseglingskommittén 
kommit överens med medlemmarna på årsmötet 2016 att vi låter 
kappseglingsverksamheten ligga helt nere ända tills några medlemmar hör av sig och 
återigen efterfrågar kappseglingsarrangemang. Vi har sagt att för att det ska vara mödan 
värt ska det åtminstone bli 7 båtar på startlinjen samt gärna även en motorbåt som kan 
hjälpa till vid start och mål. De senaste åren har det varit betydligt färre intresserade än så. 
Därför ligger beslutet fast. 
 
 
Klubbens anläggningar 
Verksamheten 
Sällskapet har tillhandahållit 127 båtplatser vid bryggorna i Tullingesjön, Fittjaviken och 
Piparholmen. Dock har inte alla bryggplatser i Piparholmen, Slipbryggan och Fittja varit 
uthyrda. Dessutom har TSS tillhandahållit vinteruppläggningsplatser i skjul för 69 båtar och 
utomhus för 17 båtar. 
 
Respektive anläggning: 
 
Slipen: Spolplattan samt reningsverk kom i drift och fungerade över förväntan. 
Beläggningen av sommarplatser vi erbjuder på slipbryggan fick tyvärr inget större 
genomslag, men på slipområdet har vinterplatserna slagit väl ut. Slipvagnen har tyvärr 
visat sig på den sämre sidan. Senaste uppdateringen höll inte fullt ut. Utbildning av nya 
vagnsförare är påbörjat. Byggnaderna är inventerade på skador samt brister, renovering 
har påbörjat av framför allt bärande konstruktioner. 
 
 
Piparholmen:  Inför våren blåstes löv och skräp bort från parkeringen och bryggstigen. 
Under sommaren klipptes vass kring den nedre delen av stigen och under november 
blåstes löv och skräp igen från parkering och bryggstig. Allt för att inte stig och parkering 
ska gegga igen. Tillfälliga glidskydd för ramperna har lagts dit och alla förtöjningsöglor i 
bryggorna har kontrollerats. Ett tiotal behövdes skruvas åt. 
  
 
Fittjabryggan: En lugn sommar men många lediga platser. Staketet har varit uppklippt ett 
antal gånger. Trafikverket har besiktigat hela anläggningen. Lars R och Hasse S har 
framfört brister på anläggningen angående staketet, marken, träd som måste fällas, 
mastkran med spel och bryggan. Vi har inte fått något svar ännu på vad som kommer att 
göras, men vi kommer att träffa företrädare under vintern så får vi se vad det blir. 
 
Södra bryggan: Under 2017 har varit mer än fullbelagt, antalet förfrågningar om 
säsongsplatser var många då den lilla båtklubben vid kajkanten höjde sina avgifter med 
flera 100 procent, dock kunde jag boka in totalt 8 st. Det har varit många klagomål om 
bryggans skick med plankor som gått av och folk som trampat igenom och skadat sig, vi 
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har dock planerat att under 2018 bygga om och byta ut lite delar av bryggan. Flertalet 
inbrott och totalt 2 båtar blev stulna varav den ena blev återfunnen men den andra verkar 
vara borta för gott. Trenden var att de båtar som stals inte hade tillräcklig låskedja vilket 
påtalats av hamnkapten. Bryggan övervakas dagligen av Jerker Gårdefeldt (hamnkapten) 
samt hjälpsamma grannar som ständigt har ögonen öppna. En del skräp efter fester tex 
ölburkar och papptallrikar har städats bort så gott som varje vecka, kanske skulle man ha 
en soptunna? 
 
 
Norra bryggan: Bryggan har varit fullbelagd under sommaren. Problemet med belysningen 
avhjälptes då en av medlemmarna vid bryggan är elektriker. Parkeringen har som vanligt 
varit kaotisk vid Norra bryggan. Inget övrigt arbete gjordes på bryggan under 2017. 
 
 
Miljöarbete / båtbottentvätten 
 
Ett reningsverk inköptes i februari till båtbottentvätten då TSS hade fått ett bra pris av 
tillverkaren IFAB om vi slog till under lågsäsong. Som den minnesgode läsaren kanske 
kommer ihåg, så hade TSS år 2016 beviljats ett LOVA-bidrag från Länsstyrelsen på högst 
228.500 SEK för att anlägga en båtbottentvätt. Beslutet grundade sig på vår uppskattning 
av kostnader om totalt 457.000 SEK, varav Länsstyrelsen skulle stå för 50% av verklig 
kostnad. Under 2016 hade TSS byggt spolplatta och installerat sedimenteringstankar. 
Reningsverket var sista pusselbiten i en komplett båtbottentvätt för att kunna tvätta båtar 
målade med biocidfärg. Anlagt enligt konstens regler från HAV och med ”Avloppstillstånd” 
från Botkyrka Kommun.   
 
I juli började Birger och Hasse Sjöberg bygget av ett hus för reningsverket och ställde 
grejorna på plats. Stig Waldersten fixade el och Sven Corlin installerade. Allt var klart i god 
tid till torrsättningen. 
 
En kväll i augusti fick vi besök av Marcus från IFAB berättade hur båtbottentvätten funkade 
och hur den skall skötas. Filter laddades, anläggningen gjordes startklar. Korvgrillning, 12 
medlemmar fick diplom. 
 
I september kom två miljöinspektörer från Botkyrka Kommun för inspektion av 
miljöhantering på varvet. Sven Corlin och undertecknad svarade på frågor hur olja, glykol 
och färgrester hanterades. Vi förevisade båtbottentvätten och kom överens om hur 
provtagning av renat vatten skulle gå till. Inspektörerna ville också veta ”antalet båtar som 
planeras att förvaras på varvet och hur många av dessa som var målade med biocidfärg 
och när”. En snabb mailenkät till medlemmarna visade att antalet målade båtar var cirka 
30. Antalet planerade båtar på varvet var cirka 90. 
 
I slutet av september började torrsättningen. Anläggningen startades. En smutsgrå gegga 
pumpades upp ur spolbrunnen och förvandlades till kristallklart vatten. Smakade ungefär 
som Ramlösa! Sven tog prov och skickade in för analys. Labbsvaret visade att vi uppfyllde 
HAV:s och Botkyrka kommuns riktvärden. Anläggningen funkade som förväntat. Ted 
Avsan modifierade brunnspump och keminjektor för att förhindra stopp p.g.a. sten och 
sjögräs. En siren monterades så att varvschefen skulle förstå när det var dags att byta 
grovfilter. I leveransen av reningsverket följde det med filter för cirka 4 års förbrukning. 
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Med facit i handen kunde vi nu konstatera att filterkostnaden blir cirka 1500-2000SEK/år, 
när nuvarande filtersats är förbrukad. 
 
 I november skickade TSS in slutrapport till Länsstyrelsen. I december kom beslut att av 
de maximalt beviljade bidragspengarna 228.500 SEK kunde bara 166.080 SEK utnyttjas. 
TSS egna kostnader (50%) för inköp och nedlagt eget arbete räckte inte till mer. Litet surt 
– vi hade kanske varit för snåla vid genomförandet. 
 
En decemberdag på varvet spolades sedimenteringstankarna ur från slam, som samlades 
upp i en säck. Anläggningen gjordes i ordning för vintern. Beskrivningar, instruktioner, 
tillstånd och analysrapporter mm samlades i en pärm ”Båtbottentvätt”. Pärmen finns i 
arkivskåpet i klubbhuset. 

 
 

Övrigt arbete: 
 
Städdagarna, till vilka klubbens medlemmar enligt turordning kallats till, upptogs i 
huvudsak av röjnings- och underhållsarbeten. 
 
Samvaro         För att öka kontakten mellan medlemmarna genomfördes även i år 
korvgrillning vid lunchtid under sjösättnings- och uppdragningsdagarna 
 
 
Sjöscouterna har en koppling till TSS och har sedan 1950-talet betraktats som klubbens 
ungdomsverksamhet. Så här få vi nu en verksamhetsberättelse om 
 
Sanct Botvids Scoutkårs jolleverksamhet 2017 
 
De båda Upptäckarscoutavdelningarna (åk 4-5, två avdelningar, en på måndagar och en 
på torsdagar) började segla jolle den 4 maj och hade sedan möten vid sjön fram till den 8 
juni. Det var många roliga scoutmöten vid sjön, med härlig segling och rodd med ekan! De 
scouter som ville testade även på att simma med simvästar. 
 
Spårarscouterna (åk 2-3) på avdelningen Antennerna hade två söndagsmöten där de 
scouter som ville (och kunde simma 200 m) testade på att segla. Det var två jättefina och 
roliga söndagar! Den andra spåraravdelningen Spröten hade några av sina sista 
terminsmöten vid sjön och då med bland annat jollesegling på programmet. Avdelningen 
Antennerna avslutade terminen med att ro från Stendalsbadet till ön i Tullingesjön, ett 
något blåsigt men roligt äventyr. 
 
Även denna sommar bjöd på två toppenbra seglarskolor, vecka 25 (4 dagar) och 26 (5 
dagar). En seglarskola som innehåller segling, bad, lekar och lite teori om segling. Vädret 
var lite väl blåsigt under perioder av seglarskolan, men det var ändå två lyckade veckor! 
Detta är också ett sätt för scoutkårens lite äldre ungdomar att få en kul sysselsättning på 
sommaren och ett utmärkt tillfälle att träna sina ledaregenskaper. Tack till ledarna Felix, 
Carl, Sara, William, Oskar och Erik. 
 
I slutet på augusti – början på september hade upptäckarscouterna på Albatrossen tre 



Bilaga 1                       sid 6/8 

TULLINGE SEGEL SÄLLSKAP 
 

 
scoutmöten vid sjön. Vid dessa tre möten var även de scouter som ska sluta på 
avdelningen och gå vidare som Äventyrare inbjudna. 
 
Följebåten Plåtis motor var under vintern 2016-2017 inlämnad för service och 
renovering/utbyte av propellern som råkade komma lite nära botten precis i slutet på 
säsongen. Servicen tog lite längre tid än planerat, men med Birgers utombordare 
användes ekan som följebåt under ca en vecka. 
 
Trailern till Följebåten Plåtis har fått ny vinsch och en ny rulle, välbehövligt underhåll. 
 
Efter höstens seglingar var det så dags att börja plocka undan jollarna inför vintern, det blir 
tidigt mörkt och svårt/omöjligt att segla på kvällarna. Både jollar, riggar, simvästar samt 
flytvästar vinterförvas i containern på området. Flytbryggan dras upp på gräset för att torka 
inför nästa säsong. 
 
Vi har som vanligt klippt vass, gräs och sly på området. 
 
Scouthälsningar / Annika Larsson  
 
 
Övrigt 
 
TSS är medlem i följande båtförbund: 
Saltsjön-Mälarens Båtförbund, SMBF 
 
TSS har under året varit med i följande intresseföreningar: 
Botkyrka Turistförening 
 
TSS har givit bidrag till: 
Svenska Sjöräddningssällskapet (1000 kr) 
Skärgårdsstiftelsen (1000 kr) 
 
 
Ekonomi 2017  
 
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. 
Ytterligare ett konto i Swedbank används för att betala fakturor. 
 
Under året 2018 kommer PlusGiro kontot i Nordea att avslutas och alla transaktioner att 
flyttas till Swedbank. Detta medför även att alla avgifter skall betalas till nytt konto med 
OCR-nummer. Avgifterna kommer också att faktureras från BAS - Svenska Båtunionens 
Administrativa System. Mera information om detta kommer under året och senast vid 
faktureringen. 
 
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. 
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De största kostnaderna under året har varit arbete på Slipen-området med renings- 
anläggningen för spolplattan. Den totala kostnaden för detta var 154 215 kr under året. Vi 
har mottagit 71 606 kr i statligt LOVA-bidrag för detta under året och totalt 166 080 kr för 
hela projektet sedan start. 
 
I övrigt har kostnaderna varit relativt blygsamma. 
 
Resultat 
 
Ekonomin har i år gett ett överskott på 145 221,47 kr. Segelsällskapet har tidigare år vid 
överskott i verksamheten, avsatt 1 000 kr till Nyttjanderättsfonden och 8 500 kr 
(motsvarande 100:- kr per slipdragen båt) till Slipvagnsfonden. 
 
I verksamhetsplanen för 2017 var ambitionen att höja avsättningen till slipvagnsfonden till 
200 kr per slipdragen båt. Styrelsen föreslår dock i år en ännu större avsättning till 
Slipvagnsfonden då det finns större underhållsbehov. 
 
Styrelsen föreslår årsmötet 2017 besluta 
 
att 1 000,00 kr av överskottet avsätts i Nyttjanderättsfonden, 
 
att 82 000,00 kr avsätts till Slipvagnsfonden, 
 
att 60 000,00 kr avsätts till Underhållsfonden, och 
 
att 2 221,47 kr i redovisat resultat överförs i ny räkning. 
 
 
Avslutning 
 
Styrelsen vill framföra sitt varma och innerliga tack till alla de funktionärer och medlemmar, 
som gjort olika insatser till Segelsällskapets fromma. Det gäller på bryggor och på varv, vid 
underhåll och vid renoveringar samt vid datorer och med pappersvändande. Utan alla 
dessa insatser skulle vi inte kunna ha denna klubb med denna verksamhet till dessa låga 
avgifter. Och Segelsällskapet är framöver i allra högsta grad beroende av medlemmarnas 
insatser. Så förhoppningen är att alla ställer sig positiva, när det kommer en förfrågan om 
medverkan från hamnkaptener, varvschefer eller valberedning. 
 

Tullinge i februari 2018 
  
 
 
Lars Berggren  Tomas Bovin Robert Gauding 
 
 
 
Oskar Remöy  Anders Andersson Björn Wettergren 
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Jens Torsteinsrud Bruno Falck Gösta Odelberg 



 Tullinge Segelsällskap  Sida:  1(1)

 802472-7524  Balansrapport  Utskrivet:  18-02-10
 Preliminär  15:13

 Räkenskapsår: 17-01-01 - 17-12-31  Senaste vernr:  127
 Resultatenhet: Hela föreningen
 Period: 17-01-01 - 17-12-31

 Ing balans  Period  Utg balans
 TILLGÅNGAR

 Omsättningstillgångar
 Fordringar

 1510  Kundfordringar  2 190,00  10 783,00  12 973,00
 S:a Fordringar  2 190,00  10 783,00  12 973,00

 Kassa och bank
 1920  Bank, Nordea PlusGiro  648297-0  7 939,38  127 751,34  135 690,72
 1950  Swedbank: betalkonto  194 523,56  1 335,88  195 859,44
 1980  Swedbank: sparkonto  217 753,73  -75 000,00  142 753,73
 S:a Kassa och bank  420 216,67  54 087,22  474 303,89

 S:a Omsättningstillgångar  422 406,67  64 870,22  487 276,89

 S:A TILLGÅNGAR  422 406,67  64 870,22  487 276,89

 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
 Eget kapital

 2018  Balanserad vinst eller förlust  -5 160,32  -2 221,47  -7 381,79
 2071  Underhållsfond  -165 000,00  -60 000,00  -225 000,00
 2072  Nyttjandeersättning  -52 000,00  -1 000,00  -53 000,00
 2073  Deposition nycklar  -52 800,00  -6 800,00  -59 600,00
 2074  Slipvagnsfonden  -14 500,00  -82 000,00  -96 500,00
 S:a Eget kapital  -289 460,32  -152 021,47  -441 481,79

 Kortfristiga skulder
 2440  Leverantörsskulder  0,00  -14 420,00  -14 420,00
 2499  Ännu ej använt LOVA-bidrag  -84 026,00  84 026,00  0,00
 2890  Rabatter  -7 100,00  -2 076,10  -9 176,10
 2891  Övr kortfri skulder  -11 947,35  11 947,35  0,00
 2892  Övr kortfri skulder styrelsearvode  -29 873,00  7 674,00  -22 199,00
 S:a Kortfristiga skulder  -132 946,35  87 151,25  -45 795,10

 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  -422 406,67  -64 870,22  -487 276,89

 BERÄKNAT RESULTAT***  0,00  0,00  0,00



 Tullinge Segelsällskap  Sida:  1(2)

 802472-7524  Resultatrapport  Utskrivet:  18-02-10
 Preliminär  15:16

 Räkenskapsår: 17-01-01 - 17-12-31  Senaste vernr:  127
 Resultatenhet: Hela föreningen
 Period: 17-01-01 - 17-12-31

 Perioden  Period fg år

 Rörelsens intäkter mm
 Nettoomsättning

 3110  Årsavgifter (aktiv passiv familj säsong)  85 020,00  78 650,00
 3111  Bryggplats  102 370,00  95 185,00
 3112  Slipavgifter  78 007,40  85 627,20
 3113  Skjulhyror  69 220,00  64 050,00
 3119  Sommarhyra Slip  14 820,00  10 080,00
 3120  Kö medlemsskap  5 160,00  5 640,00
 3121  Påminnelseavgift  450,00  0,00
 3122  Övriga intäkter  7 627,05  4 476,06
 3600  Statligt bidrag  71 606,00  94 474,00
 3700  Öresutjämning  1,45  0,00
 S:a Nettoomsättning  434 281,90  438 182,26

 S:a Rörelseintäkter mm  434 281,90  438 182,26

 Bruttovinst  434 281,90  438 182,26

 Rörelsens kostnader
 Övriga externa kostnader

 5010  Fittja bryggan  -870,00  -62 235,00
 5020  Piparholmen  -3 465,00  -54 016,00
 5030  Slipen  -166 998,91  -106 568,48
 5040  Norra bryggan  -4 032,00  -4 014,01
 5050  Södra bryggan  -1 740,00  -9 131,00
 5070  SMBF  -17 346,00  -16 660,00
 5080  Klubbaftnar & sammanträden  -2 112,90  -2 147,46
 5085  Lokalhyra  -600,00  -1 050,00
 5100  El  -20 611,62  -24 115,90
 5110  Vatten  -1 208,00  -967,00
 5120  Markarrende  -33 647,00  -35 320,00
 5130  Miljöavgifter, prover  -4 794,00  0,00
 5160  Intresseförening,avgift  -2 000,00  -2 000,00
 6110  Kontorsmaterial  -866,00  -1 552,70
 6150  Trycksaker  -950,00  -2 455,00
 6211  Datakostnader, årliga  -5 047,00  -3 628,00
 6250  Porto  -1 625,00  -3 880,00
 6310  Försäkringar  -7 615,00  -7 445,00
 6390  Övr kostnader  -11 273,00  -10 119,70
 6570  Bankkostnader  -2 021,00  -1 709,50
 S:a Övriga externa kostnader  -288 822,43  -349 014,75

 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm  -288 822,43  -349 014,75

 Rörelseresultat före avskrivningar  145 459,47  89 167,51

 Rörelseresultat efter avskrivningar  145 459,47  89 167,51

 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader  145 459,47  89 167,51

 Resultat från finansiella investeringar
 Räntekostnader och liknande resultatposter

 8400  Räntekostnader  -238,00  -1 047,00
 S:a Räntekostnader och liknande resultatposter  -238,00  -1 047,00

 S:a Resultat från finansiella investeringar  -238,00  -1 047,00

 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader  145 221,47  88 120,51

 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt  145 221,47  88 120,51



 Tullinge Segelsällskap  Sida:  2(2)

 802472-7524  Resultatrapport  Utskrivet:  18-02-10
 Preliminär  15:16

 Räkenskapsår: 17-01-01 - 17-12-31  Senaste vernr:  127
 Resultatenhet: Hela föreningen
 Period: 17-01-01 - 17-12-31

 Perioden  Period fg år

 Bokslutsdispositioner
 8871  Avsättn t /Uttag ur underhållsfond  -60 000,00  -75 000,00
 8872  Avsättning till nyttjanderättsersättning  -1 000,00  -1 070,25
 8873  Avsättning slipvagnsfond  -82 000,00  -8 525,37
 S:a Bokslutsdispositioner  -143 000,00  -84 595,62

 Resultat före skatt  2 221,47  3 524,89

 Beräknat resultat  2 221,47  3 524,89

 8999  Redovisat resultat  -2 221,47  -3 524,89



BILAGA  4 
Tullinge Segel Sällskap                      KOSTNADSREDOVISNING   2017 

med jämförelsetal 
Sid 1. 

Åtgärder på anläggningarna 
Fittja diverse arbeten          870 kr 
Piparholmen diverse arbeten       3 465 kr 
Slipen reningsanläggning & båtbottentvätt  154 215 kr 

provtagning båtspolning       4 794 kr 
diverse arbeten      12 784 kr 

Norra el-arbeten           992 kr 
diverse arbeten        3 040 kr 

Södra diverse arbeten       1 740 kr 
 
Försäkring  
TSS är försäkrad i Svenska Sjö        Kostnad          2017:     7 615 kr   2016:   7 445 kr 
Försäkringskostnaden sjönk år 2015 med över 20 % trots villkorsförbättringar. 
 
Olycksfallsförsäkring ingår fr o m 2009 i grundskyddet för alla medlemmar, som är registrerade i SBU 
enligt beslut av Båtriksdagen. I försäkringen ingår förmögenhetsbrottsförsäkring, rättskydd, styrelse-
ansvar och egendomsförsäkring enligt nedan: 
Båtskjul, 67 st                2017:     1 010 131 kr         2016:  983 575 kr 
Klubbhus inkl el-central         63 932 kr     62 225 kr                     
Slipvagn + diverse verktyg      488 000 kr                    488 000 kr       
Nyckelskåp, larmcentral         16 000 kr                        16 000 kr 
Brygganläggningar och reningsverk är ej direkt försäkrat 
 
Medlems- och intresseavgifter 
SMBF är ett regionalt förbund inom Svenska Båtunionen, SBU.  Medlemskapet ger tidningen ”Båtliv” 
och möjlighet till båtklubbsförsäkring samt diverse hjälp till klubben vid behov. 
Saltsjön-Mälarens Båtförbund, SMBF        2017: 17 346 kr 2016:  16 660 kr 
Svenska Seglarförbundet (sista redovisningen)      2017:          0 kr 2016:           0 kr 
Skärgårdsstiftelsen        2017:   1 000 kr 2016:    1 000 kr 
Sjöräddningssällskapet        2017:   1 000 kr 2016:    1 000 kr 
 
Arrendeavgifter 
Botkyrka kommun Slipen, Södra bryggan      2017:   2 000 kr  2016:     1 948 kr 
  Norra bryggan      2017:   5 280 kr  2016:     5 219 kr 
Holmens Bruk Piparholmen       2017: 28 367 kr  2016:   28 153 kr 
 
Förbrukning o.d.                     2017  2016 
El Södra bryggan   1 173 kWh    5 743 kr         970 kWh    5 202 kr 
 Norra bryggan        32  kWh   4 405 kr          13  kWh    4 050 kr 
        Slipen  11 593 kWh  21 407 kr      8 593 kWh  17 130 kr 
Vatten Slipen         77 kbm     1 208 kr          38 kbm         967 kr                 
Sopor o.d. toatömning                                 0 kr                                  1 185 kr 
 borttransport av miljöskåp           0 kr        1 150 kr 
 



         BILAGA 5 
 

Tullinge Segel Sällskap           FÖRSLAG TILL REGELÄNDRING 
 
Kostnaden för nycklar har ökat och även hanteringen av nycklar tar mycket tid. En ny systemnyckel 
och hanteringen av denna medför en kostnad för TSS utan någon intäkt, bara en depositionsavgift. 
Förlorade nycklar, som det finns många av, blir då direkt en kostnad för TSS och vi har en 
depositionsskuld till medlemmen ”för evigt”. 
 
Styrelsen föreslår därför att det belopp på för närvarande 500 som betalas för varje ny nyckel delas upp 
i två delar: en deposition på 200 kr som återfås vid retur av nyckeln samt en avgift på 300 kr som blir 
en intäkt för TSS och bidrar till att täcka nyckelkostnaderna. 
 
För närvarande har vi ett depositionsbelopp på 59 600 kr som är en delvis fiktiv skuld till medlemmar 
som till större delen inte kommer betalas tillbaks. Styrelsen förslår därför att 60% eller 35 760 kr av 
detta beloppet skrivs av (motsvarande 300 kr per nyckel) och bokförs som en ny intäkt Nyckelavgift.  
 
Styrelsen föreslår årsmötet besluta om: 

1. avskrivning med 35 760 kr på kontot Deposition nycklar som bokförs som intäkt på kontot 
Nyckelavgift med samma belopp, samt 

2. nedanstående förändrade lydelse i § 2 
 
 

ORDNINGSREGLERNA  § 2. Nycklar 
 

NUVARANDE  LYDELSE 
 
Grindar till hamn- och slipområde skall hållas låsta. Nyckel erhålls mot deponerat belopp och får ej 
överlåtas. 

 
FÖRSLAG TILL LYDELSE 
 
Grindar till hamn- och slipområde skall hållas låsta. Nyckel erhålls mot deponerat belopp samt avgift 
och får ej överlåtas.  

 



 
Bilaga 4 (sid 2) 

 
Administration      2017   2016  
Årsmöte och årsmöteslokal (lokal, förtäring)      600 kr    1 751 kr 
Upp- och ner-förtäring     2 112 kr    1 127 kr 
Kontorsmaterial (skrivarfärg, kuvert, fakturor,  papper mm)      866 kr    1 553 kr 
Trycksaker  (årsmöteshandlingar, matrikel)       950 kr    2 455 kr  
Portokostnader (årsmötet,  fakturor , korrespondens)    1 625 kr    3 880 kr 
Datakostnader (webbhotell)     5 047 kr    3 628 kr  
Styrelsearvoden     7 674 kr  10 000 kr 
Uppvaktning      2 000 kr    1 500 kr 
  
Finansiellt        2017      2016 
Ränteintäkter : placeringskonto          0 kr           0 kr 
  kapitalkonto           0 kr           0 kr 
Räntekostnader: diverse räntor      238 kr    1 047 kr 



         BILAGA 6 
 

Tullinge Segel Sällskap           FÖRSLAG TILL AVGIFTER 2018 
 
 
 
Styrelsen föreslår årsmötet besluta att avgifterna för medlemmar höjs med ungefär 2,1 %. P.g.a. de 
stora investerings- och underhållskostnaderna samt höjda avgifter på el, vatten mm föreslås övriga 
avgifter för ickemedlemmar samt överträdelser höjas lite mera under år 2018, vilket innebär följande: 
 
        2018     2017 
MEDLEMSAVGIFTER 
Helårsmedlem, aktiv      460 kr     450 kr 
Helårsmedlem, passiv      255 kr     250 kr 
Säsongsmedlem      920 kr     900 kr 
Familjemedlem        50 kr       50 kr 
Kö för medlemskap      150 kr     120 kr 
 
ÅRSAVGIFTER BÅT 
Bryggplats          890 kr     870 kr 
Bryggplats Södra bryggan  inre platserna     580 kr     570 kr 
Korttid (även Slipenbryggan)     300 kr     170 kr 
Slipavgift år 1 -4  1 750 kr  1 710 kr 
Slipavgift år 5 -     725 kr     710 kr 
Vinterplatsavgift per kvm (löa x br x avgift) 16,75 kr  16,25 kr 
 
ÖVRIGA AVGIFTER 
Utöver avgifter skall medlem, som nyttjar klubbens         1 115 kr     1 090 kr 
         anläggningar arbeta i 3 timmar eller betala avgift 
Flyttningsavgift på slipområdet (per flyttning)            740 kr     725 kr 
Separata/extra slipdragningar eller sjösättningar            850 kr         835 kr 
 görs endast i yttersta nödfall 
Överträdelse av klubbens stadgar eller ordningsföreskrfter     700 kr      660 kr 
Sommarhyra slip per påbörjad månad                        580 kr      570 kr 
 (efter tillstånd; gäller juni, juli och augusti) 
Påminnelseavgift vid försenad betalning, per påminnelse         50 kr                   50 kr 
Deposition av nycklar              200 kr      500 kr 
Nyckelavgift (ny)              300 kr          0 kr 
Påminnelseavgift                60 kr        50 kr 
Dröjsmålsränta enligt räntelagen (ny)              7,5 %          0 % 
 



TULLINGE SEGEL SÄLLSKAP   
BILAGA  7 

VERKSAMHETSPLAN 2018    
 
ALLMÄNNA MÅL  
Ur Sällskapets stadgar  (fastställda av årsmötet 1998-03-16): 
-      att tillvarata medlemmarnas intressen  
- att bereda hamn- och vinteruppläggningsplatser för medlemmarnas båtar 
- att verka för kamratlig samvaro medlemmarna emellan 
Av styrelsen önskad inriktning: 
- att fördjupa arbetet med underhåll av Sällskapets anläggningar 
-      att förbättra anläggningarnas verksamhetsmiljö 
 
 
KONKRETA MÅL för verksamhetsåret 2018 
 
1.  Ekonomi 
Underhållsfond finns, dit överskott förs och där medel för underhållskostnader och investeringar hämtas. Vidare avsätts 
varje vinstgivande år 200 kr per båt på slipområdet till Slipvagnsfond och totalt 1000 kr per år till Nyttjanderättsfond, att 
användas vid behov till t.ex. juridisk hjälp vid nyttjandetrubbel kring Fittjabryggan. Tillbyggnad av Norra bryggan 
finansieras genom att använda medel ur reservfonden. 
  
2. Sällskapets anläggningar 
För alla anläggningar gäller att erforderligt löpande underhåll utförs under verksamhetsåret. Planerat underhåll läggs ut på 
en tioårsplan. Vårens träff med hamnkaptenerna handlar om bl.a. bryggfördelningen och arbetsinsatser under säsongen. På 
hösten sker en planeringsträff inför kommande år om underhåll och förbättringar på respektive anläggning.  
 
2.1   Fittjabryggan 

• Fortsatt kontakt och träff med Trafikverket angående anläggningens underhåll. 
 
2.2   Piparholmen 

• Nya glidplåtar för landgångarna 
• Inspektion av bryggförankringar 
• Utredning om kostnader för att dra el och vatten  

  
2.3   Slipen 

• Fortsättning av utbyte ruttet trä i framkant vid tak på båtskjulen 
• Fortsättning av utbyte av ruttna stolpar för fronttäckningar 
• Fortsättning av reparation av bärande skjulstolpar 
• Uppföljning av påpekande av el 
• Slipvagnen 

 
2.4   Norra bryggan 

• Förlängning av bryggan med 8 m 
• Glidplåt för landgången 
• Åtgärda slitskador på y-bommars infästning 

 
2.5   Södra bryggan 

• Renovering av del av bryggan 
 
3. Möten 

• Styrelsen ämnar föra minst 6 protokollförda möten varav ett är en inspektion av sällskapets anläggningar i 
Tullingesjön. 

 
4. Övrigt 
 
4.1 Fester, klubbaftnar 

• Trivsel ordnas i samband med sjösättningar och upptagningar. 
4.2 Information 

• Uppdatera och ge ut ny utgåva av matrikel. Fortsätta sprida information via hemsidan. 
• Digitalisering av båtlappen och vidareutveckling av hemsidan. 
• Utgåva av informationsblad vår och höst 
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Tullinge Segelsällskap Resultatrapport

Budget Budget Utfall Utfall Utfall Utfall Medel
Konto 2018 2017 2017 2016 2015 2014 14' - 17'

Rörelsens intäkter mm
3110 Årsavgifter (aktiv passiv familj säsong) 88 000 80 000 85 020 78 650 93 300 89 650 86 655
3111 Bryggplats 105 000 100 000 102 370 95 185 68 760 71 120 84 359
3112 Slipavgifter 85 000 88 000 78 007 85 627 110 590 111 760 96 496
3113 Skjulhyror 71 000 64 000 69 220 64 050 38 280 37 400 52 238
3116 Markhyra Piparholmen 0 0 32 800 32 000 16 200
3119 Sommarhyra Slip 10 000 7 000 14 820 10 080 8 250 5 720 9 718
3120 Kö medlemsskap 5 500 4 800 5 160 5 640 5 160 5 760 5 430
3121 Påminnelseavgift 1 000 450 0 110 0 140
3122 Övriga intäkter 6 000 4 200 7 627 4 476 2 200 3 200 4 376
3600 Statligt bidrag 0 134 000 71 606 94 474 0 0 41 520
3700 Öresutjämning 0 0 1 0 -0 0 0
S:a Nettoomsättning 371 500 482 000 434 282 438 182 359 450 356 610 397 131

Utan statligt bidrag spolplatta/reningsverk 371 500 348 000 362 676 343 708 359 450 356 610 355 611

Rörelsens kostnader
5010 Fittja bryggan -7 000 -3 000 -870 -62 235 -3 750 0 -16 714 
5020 Piparholmen -10 000 -3 000 -3 465 -54 016 -10 703 -60 082 -32 067 
5030 Slipen -40 000 -233 000 -166 999 -106 568 -23 767 -33 298 -82 658 
5040 Norra bryggan -110 000 -105 000 -4 032 -4 014 -24 344 -35 856 -17 061 
5050 Södra bryggan -25 000 0 -1 740 -9 131 -87 704 -3 125 -25 425 
5070 SMBF -17 000 -17 000 -17 346 -16 660 -15 048 -14 134 -15 797 
5071 Svenska Seglarförbundet 0 0 0 0 -10 116 -10 676 -5 198 
5080 Klubbaftnar & sammanträden -3 000 -3 000 -2 113 -2 147 -2 982 -1 477 -2 180 
5085 Lokalhyra -1 000 -1 000 -600 -1 050 -600 -600 -713 
5100 El -25 000 -25 000 -20 612 -24 116 -22 215 -25 602 -23 136 
5110 Vatten -1 300 -1 000 -1 208 -967 -963 -1 146 -1 071 
5120 Markarrende -36 400 -36 400 -33 647 -35 320 -35 287 -35 315 -34 892 
5130 Miljöavgifter, prover -4 800 -9 000 -4 794 0 0 0 -1 199 

5160 Intresseförening,avgift -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 200 -2 200 -2 100 
6110 Kontorsmaterial -1 000 -2 500 -866 -1 553 -2 519 -2 210 -1 787 
6150 Trycksaker -1 500 -2 500 -950 -2 455 -2 160 -3 219 -2 196 
6211 Datakostnader, årliga -5 000 -1 200 -5 047 -3 628 -1 128 -1 108 -2 728 
6250 Porto 0 -4 300 -1 625 -3 880 -5 180 -3 706 -3 598 
6310 Försäkringar -7 700 -7 600 -7 615 -7 445 -7 445 -9 512 -8 004 
6390 Övr kostnader -11 000 -30 000 -11 273 -10 120 -11 500 -11 000 -10 973 
6570 Bankkostnader -2 500 -2 300 -2 021 -1 710 -1 916 -2 166 -1 953 
S:a Övriga externa kostnader -311 200 -488 800 -288 822 -349 015 -271 527 -256 431 -291 449 

Utan spolplatta/reningsverk -311 200 -288 800 -168 822 -273 015 -271 527 -256 431 -242 449 
-311 200 -288 800 

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader 60 300 -6 800 145 459 89 168 87 923 100 179 105 682

Utan statligt bidrag spolplatta/reningsverk 60 300 59 200 193 853 70 694 87 923 100 179 113 162

Resultat från finansiella investeringar
8300 Ränteintäkter 0 0 0 0 54 688 185
8400 Räntekostnader 0 0 -238 -1 047 -3 956 -6 896 -3 034 

S:a Resultat från finansiella investeringar 0 0 -238 -1 047 -3 902 -6 208 -2 849 

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 60 300 -6 800 145 221 88 121 84 020 93 971 102 833

Bokslutsdispositioner
8871 Avsättn t /Uttag ur underhållsfond -40 000 25 000 -60 000 -75 000 0 -17 000 -38 000 
8872 Avsättning till nyttjanderättsersättning -1 000 -1 000 -1 000 -1 070 -1 000 -1 000 -1 018 
8873 Avsättning slipvagnsfond -17 000 -17 000 -82 000 -8 525 -9 000 -9 000 -27 131 
S:a Bokslutsdispositioner -58 000 7 000 -143 000 -84 596 -10 000 -27 000 -66 149 

Resultat före skatt 2 300 200 2 221 3 525 74 020 66 971 36 684


