
 KALLELSE TILL TSS ORDINARIE ÅRSMÖTE 2019 
 

Tullinge Segel Sällskap kallar härmed medlemmarna till sitt 71:e årsmöte. 

 

Tid: Måndagen den 11  mars 2019 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 2019, samt styrelsens förslag till stadgeändringar (bilaga 5 och 6) 

 

12. Fastställande av styrelsens förslag till verksamhetsplan samt inkomst- och utgiftsstat för 2019 (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. Motion (bilaga 9) och styrelsens förslag till beslut (bilaga 10) 

 

16. Information - ungdomsverksamheten 

 

17. Övriga frågor 

 

18. Avslutning 

 

19. För de som vill hålls efter mötet en genomgång av digitaliseringen av båtlappen och vad du förväntas göra som 

medlem med båt i BAS (Båtunionens Administrativa System). Kom och se hur det fungerar! 

Protokoll från styrelsens sammanträden, verksamhets- och ekonomiberättelser samt förslag för år 2019 

finns tillgängliga på klubbens hemsida www.tullingess.se Medlemssidor. 

Lösenord för inloggning till medlemssidorna är tills vidare: stendörren 

 

Välkommen! 

Tullinge i februari 2019 

Styrelsen 

 
Viktig information på nästa 
sida! 
 
 
 



Digital Båtlapp 2019 
I år kommer båtlappen inte ut i fysisk form. Istället loggar du in i BAS och inför 
ändringar av kontaktuppgifter samt önskemål om brygga och vinterförvaring. Du hittar 
den digitala båtlappen på första sidan när du loggat in http://bas.batunionen.se.  
 

 
 

 
 
Det är tre saker du behöver göra: 
 

1. Se över kontaktuppgifter, båtuppgifter och försäkring. Om något behöver ändras 
gör du det genom att klicka på ”Ändra mina uppgifter”. 

2. Fyll i Båtformuläret 2019. Klicka på Båtformuläret 2019 och fyll i formuläret. Båt 
och försäkringsuppgifter behöver inte fyllas i här om din båt redan är registrerad 
i systemet (se punkt 1). 

3. Bokning av sjösättning och upptagning. Klicka på Sjösättning 2019 respektive 
Uppdragning 2019 och välj en tid som passar dig. Den tiden du har valt kan 
komma att ändras om det inte går att genomföra den aktuella dagen (båtägare 
utan skjul bör till exempel välja en tidig tid för sjösättning och sen tid för 
upptagning). Vid ändringar skickas automatiskt email från systemet. 

 
Senast den 11:e Mars vill vi ha dina önskemål för 2019. 
 



 
Årsmöteshandlingar 
Bilagorna till denna kallelse enligt dagordingen ovan kan du ladda ner från TSS:s 
hemsida www.tullingess.se. Gå in på Medlemssidor (lösenord: stendörren) och klicka 
där på Årsmöteshandlingar. Kontakta kansliet kansliet@tullingess.se (telefon 0736-
199610) vid eventuella problem. 
 
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. Samt informera TSS Miljöombud. 
 
Båtköp, båtförsäljning och övriga önskemål under året 
Meddela kansliet löpande via mail, sms eller telefon. 
 
TSS ungdomsverksamhet 
Repeterar detta enligt tidigare utskick. Vi har en person som visat intresse från TSS, det 
skulle vara bra med några fler! 
 
Vår ungdomsverksamhet i TSS består ju av sjöscouterna som har sina segelbåtar (Sea 
Cat, IF och optimistjollar) på slipen. En allmännyttig ideell förening som TSS är 
skattebefriad, men ett krav för att räknas som en sådan förening är att man har en 
ungdomsverksamhet.  
 
Dock har scouternas båtverksamhet minskat de senaste åren. Inte på grund av 
bristande intresse utan för att kunnandet saknas. Eftersom det ligger i TSS intresse 
med aktiva sjöscouter i klubben så har en tanke om lite hjälp från TSS med praktisk 
utbildning i båtunderhåll, materialvård och utombordsmotorer slagit rot. Även praktisk 
båtfärd/segling på Tullingesjön finns behov av hjälp med.  
 
Vi söker därför några TSS medlemmar som skulle tycka det vore kul att hjälpa till med 
detta. Gärna flera personer så behöver inte alla vara bundna till alla tillfällen. Jag 
tänker mig 2-4 personer. Tidsmässigt skulle det innebära 4-5 tillfällen om 2 timmar per 
pass för båtunderhållsbiten och ca 5 tillfällen i sjön (också 2 timmar).  
 
Vill du hjälpa till? Eller få mer information, hör av dig till:  
Lars Berggren lars.berggren@tullingess.se (TSS)  
Annika Larsson bnnika@telia.com (St Botvids scoutkår)  
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Verksamhetsberättelse för TSS verksamhetsår 2018. 
 
Styrelsen för Tullinge Segel Sällskap, org.nr 802472-7524, får härmed avge 2018 års 
verksamhetsberättelse avseende klubbens 71:e verksamhetsår. 
 
 
Medlemmar   

Antalet medlemmar 2018-12-31 var 112 aktiva (medlem med båt) och 52 passiva (medlem 
utan båt), samt 2 hedersmedlemmar. Totalt 166 medlemmar. 
 
Under året har 8 personer beviljats fullt medlemskap. Dessa är: 

Tomas Lindell 
Marcus Rydell 
Per Odenberg 
Tomas Bergman 
Martin Liden 
Ghandi Soma 
Jakob Asp 
Katarina Forsberg 

 
2 personer har lämnat sällskapet. Vid årsskiftet 2018 - 2019 står 53 personer i kö för 
medlemskap. TSS har dessutom under sommaren haft 6 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 vakant 2:e suppleant        Anders Andersson 
 

Funktionärer 

Revisorer  Tommy Johansson 
  Åse Stålberg 
 
Revisorsuppleant Tomas Nordh 
 
Kansliet  John Öhman / Tommy Johansson 
   
Web och mailansvarig Jens Torsteinsrud 
 
Festkommitté  Pierre Sandberg 
  Emma Johdet Wettergren 
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Kappseglingskommitté vilande 
 
Slipvagnsansvarig Ted Avsan 
 
Varvschefer  Joakim Lundgren 
  Ted Avsan 
 
Förvaltare  Nicklas Nordwall 
 
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 
  Thomas Graan 
 Södra bryggan Jerker Gårdefeldt 
  Jonathan Heller 
 Norra bryggan Eva Engberg 
  Tommy Johansson 
 Slipbryggan: Varvscheferna 
 
Valberedning  Bo Sjöberg 
  Fredrik Lagerström 
 
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 12 mars 2018 i Tullinge Sportklubbs 
stuga med 29 närvarande medlemmar. 
 
Styrelsen har under året arbetat med digitalisering av båtlappen, medlemskön och schema 
för sjösättning och torrsättning. Websidan har fått ett uppdaterat utseende. Hamnkaptener 
och styrelsemedlemmar har gått på kurs i BAS – Båtunionens Administrativa System.  
 
Vår ansökan om bygglov för förlängning av norra bryggan blev beviljad så i slutet av april 
förlängdes norra bryggan med 8 meter och ca 6 nya båtplatser. 
 
Under våren tillsattes en arbetsgrupp för att utreda möjligheter till el och färskvatten på 
Piparholmen. Slutsatsen blev att färskvatten inte är möjligt i dagsläget och att el skulle bli 
för dyrt för att räkna hem inom överskådlig tid. 
 
Det har varit oklart vad som fanns i form av avtal mellan TSS och Tullinge Kanotförening 
för den mark de hyr av oss. Ett avtal med kanotföreningen har därför tagits fram och 
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skrivits på av båda parter. Avtalet speglar i stort det arrendeavtal vi har med Botkyrka 
kommun, där meningen är att kanotföreningen ansvarar för det som har att göra med 
deras anläggning, brygga och mark.  
 
Styrelsen tillsatte under hösten en arbetsgrupp med uppdrag att se över sällskapets 
stadgar och komma med förslag på förändringar då det råder oklarhet på vissa punkter. 
 
Kansliet 
 
John Öhman som har haft hand om kanslifunktionen slutade med båtlivet i maj 2018 och i 
augusti tog Tommy Johansson över den rollen. Kansliet förvaltar bl a medlemsuppgifterna 
som finns i båtunionens registersystem BAS. Kansliet tar även hand om nya 
medlemsansökningar samt sköter uppdateringar och utskick för vissa av klubbens 
dokument och handlingar. 
 
 
Kappseglingskommittén 
 
Då intresset i klubben för att kappsegla har minskat beslutades på årsmötet 2016 att 
kappseglingskommittén tills vidare är vilande, men kan aktiveras om intresset hos 
medlemmarna ökar för kappseglingsarrangemang. 
 
 
Klubbens anläggningar 

Verksamheten 
Sällskapet har tillhandahållit 132 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 65 båtar och 
utomhus för 20 båtar. 
 
Respektive anläggning: 
 
Slipen: 2018 var ett händelserikt år. Vagnen fick även detta år en behövlig uppdatering. 
Motorn är bytt och fler behövliga uppdateringar är påbörjade och planerade framöver. 
Slipvagnsbanan ner i sjön är renoverad med nya galler i rännorna, ett extra stort tack till 
Benny och Peter som utförde arbetet. Våra sommarplatser på slipbryggan har i år har haft 
lågt intresse tyvärr. Trycket på vinterplatser är över förväntan. Miljöarbetet i klubben 
fortsatt starkt fotfäste. Nya spolplattan fungerar mycket bra samt rening av spolvattnet från 
bottentvättar.  Vi fick i höstas rollen som förvaltare tillsatt. Renoveringar på skjulen 
kommer framöver kunna effektiviseras då en förvaltare kan styra arbetet och behoven i rätt 
riktning. 
 
 
Piparholmen: I februari reparerades landgången till lilla bryggan. Dessutom kontrollerades 
alla bojar. Under våren blåstes löv och skräp bort från parkeringen och stigen. Vidare 
byttes 2 bojar. Under sommaren klipptes vass kring den nedre delen av stigen. Under 
november blåstes löv och skräp från parkering och stig inför vintern. Bryggförtöjningar 
inspekterades. Byte av schackel, kaus och wirelås till lilla bryggan. Dessutom byttes 
schackel, kaus och wirelås ytterst på både norra och södra bryggan. Gången utefter 
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berget till södra bryggan blev väldigt hal vid regn. Därför har den skurats och blivit ren och 
mindre hal. Mer grus har lagts på stigen där det saknades. Tack till Erik Vehmas, Jan 
Wåhlén, Tarmo Tarvainen, Magnus Skytt och Thomas Graan som arbetat med detta. 
 
  
 
Wårbybryggan: (nytt namn på Fittjabryggan) har under året fått ett antal välbehövliga 
förbättringar. Anläggningen ägs och underhålls av Trafikverket (TFV). När E4-bron över 
Wårbyviken byggdes så ålades TFV i ett domslut 1955 att hålla TSS och en annan 
fastighetsägare med mastkran och bryggplatser i Mälaren. (Fri passage/farled genom 
Fittjasundet beslutades redan år 1900). 
 
TFV’s intresse att underhålla anläggningen har väl varit si och så genom åren, men under 
2018 har en uppryckning skett. Området har rensats från träd och sly. Spelet till 
mastkranen har bytts ut. Staketet har bytts och förstärkts, helt nödvändigt eftersom 
anläggningen då och då utsätts för inbrott. Låsen har bytts ut och ingår numera i TSS 
låssystem – en förenkling för alla medlemmar som använder anläggningen. Fler åtgärder 
behövs dock – flytbryggorna är i dålig kondition. 
 
Vi har lyckats hitta den lycklige ägaren av marken – Huddinge Kommun. Kommungränsen 
gick sannolikt tidigare i gamla vattenleden. Men i samband med bygget av bropelarna 
ändrades förmodligen vattenföringen och en ny kanal muddrades en bit österut. 
Kommungränsen flyttades inte, utan HK äger en liten markbit på västra sidan om kanalen. 
Anläggningen ligger nu i Wårby och kallas Wårbybryggan. Efter lite övertalning har vi 
lyckats övertyga Parkförvaltningen att området är deras ansvar och de har tagit bort det 
sopberg som under åren samlats på vår parkering. Dessutom lovat att hålla rent i 
fortsättningen. 
 
Många medlemmar har kanske noterat att E4-bron kommer att breddas om några år, för 
att skapa utrymme för fler filer till en ny Glömstaled. I dagsläget verkar det inte som om 
Wårbybryggan kan ligga kvar utan vi måste hitta ny plats. För tillfället har vi en bra dialog 
med TFV, som känner ansvar för domslutet och för vårt behov av bryggplatser och 
mastkran även under byggtiden. 
 
Södra bryggan: En lugn sommar på södra bryggan, ej fullbelagt och inte många uthyrda 
säsongsplatser tyvärr på grund av medlemmar som inte meddelar när de inte kommer att 
utnyttja sin plats. Bryggan är i dåligt skick. Bojarna byttes ut på våren mot nya bojar. Inga 
kända inbrott eller båtstölder i år, en båt blev tömd på bensin.  
 
Norra bryggan: Bryggan har varit fullbelagd under sommaren. Dessutom hyrdes flera 
platser ut igen, tillfälligt efter upptagning av ”ordinarie båtar” på senhösten. Problemet med 
att belysningen inte fungerade avhjälptes i början av säsongen då en av medlemmarna vid 
bryggan är elektriker. En stor båt stals från Norra bryggan och det slangades bensin ur 
andra båtar med fast tank. Dessutom var det inbrott i flera båtar. En kväll hade de flesta 
båtar som låg inne vid bryggan påhälsning. En extern elektriker monterade ett par extra 
strålkastare som står på hela den mörka tiden. Parkeringen har som vanligt varit kaotisk 
vid Norra bryggan. Dessutom har bryggan missbrukats som start och avlämning vid 
vattensport så som till exempel vattenskidor. Detta missbruk har inte gjorts av medlemmar 
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utan av andra. En bryggstege har också installerats på norra nocken av bryggan. Detta för 
att underlätta uppgång om man oönskat hamnar i vattnet. 
 
 

 
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 2018 
 
De båda Upptäckarscoutavdelningarna (åk 4-5, två avdelningar, en har scoutmöten på 
måndagar och en på torsdagar) seglade OP-jolle under hela maj månad, och något möte i 
juni. Det var många roliga scoutmöten vid sjön, med härlig segling och rodd med ekan! Det 
varma vädret gjorde att även vattnet var ovanligt varmt, vilket gav möjlighet till flera 
seglingsmöten som slutade med bad! Scouterna får då också testa på att simma med 
simväst och eller flytväst, en viktig erfarenhet.  
 
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 
roligt äventyr. 
 
Scoutkåren brukar hålla i seglarskola för barn och ungdomar under två veckor på 
sommaren, vecka 25 (4 dagar) och 26 (5 dagar). I år arrangerade scoutkåren tillsammans 
med Tullinge Kanotföreningen en Sjöskola, ett mycket uppskattat samarbete både för de 
ungdomar som höll i skolan och för deltagarna. Det blev en sjöskola med segling med OP-
jollar och en Segeljulle, paddling, bad, lekar och lite teori. Fösta veckan bjöd på lite tufft 
väder, men det var 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. Stor tack till alla ledarna!  
I slutet på augusti – början på september hade upptäckarscouterna på Albatrossen några 
scoutmöten vid sjön. Vid dessa möten var även de scouter som ska sluta på avdelningen 
och gå vidare som Äventyrare inbjudna.  
 
Scoutkåren fick under året en 2-krona, en lite större segeljolle. Den kom från Vässarö och 
bör bli en bra jolle att fortsätta med när OP-jollen är lite för liten. Tyvärr visade det sig att 
den läcker pga skador i plasten, men vi hoppas att den kommer vara lagad till nästa 
säsong. 



Bilaga 1                       sid 6/7 

TULLINGE SEGEL SÄLLSKAP 
 

 
 
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 slyat av på området.  
   
Scouthälsningar / Annika Larsson 
 
 
Övrigt 
 
TSS är medlem i följande båtförbund: 
 
Saltsjön-Mälarens Båtförbund, SMBF 
 
TSS har givit bidrag till: 
 
Svenska Sjöräddningssällskapet (1000 kr) 
Skärgårdsstiftelsen (1000 kr) 
 
Ekonomi 2018 
 
Sällskapet får intäkter främst av medlems-, brygg- och slipavgifter, som mot faktura 
betalas in på konto i Swedbank. Ytterligare ett konto i Swedbank används som sparkonto. 
 
Alla fakturor har under året skickats med OCR-nummer från BAS - Svenska Båtunionens 
Administrativa System. Detta har fungerat ganska bra, men en del betalningar sker utan 
OCR-nummer och en del betalar till vårt gamla konto i Nordea. Under 2019 kommer 
PlusGiro-kontot i Nordea att avslutas och alla transaktioner att flyttas till Swedbank.  
 
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. 
 
Under året har kostnader och investeringar varit relativt höga. De största kostnaderna och 
investeringarna under året har varit:  

• förlängning av Norra bryggan som kostade 101 950 kr  
• reparationer av slipvagnen/båtvagnen som kostade ca. 95 000 kr 
• reparationer av bojarna vid Södra bryggan och Slipenbryggan som kostade ca. 

70 000 kr 
• elarbeten & belysning vid Norra bryggan som kostade 24 000 kr 
• reparationer av bryggförankring Pipis som kostade ca. 21 500 kr 
• reparation av ramp och byte av streckmetall på Slipen som kostade ca. 12 000 kr 

 
Resultat 
Ekonomin har i år gett ett underskott på 47 177,62 kr innan nyttjande av Sällskapets 
fonder. Efter nyttjande/uttag av Underhållsfonden på 49 000 kr blir resultatet 1 822,38 kr. 
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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. För året 2018 föreslås inte dessa avsättningar. 
 
Fonder, avsättningar  
Sällskapet har vid årets utgång totalt 358 521,79 kr i fonder för framtida kostnader. Av 
detta beloppet utgör 25 640 kr avsättning för medlemmars nyckeldepositioner. Sedan 
2014 har fonder och avsättningar ökad med ca. 176 000 kr, det vill säga att vi har ”sparat” 
och investerat 44 000 kr per år. 
 
Balanserad vinst 7 381,79 
Underhållsfond 176 000,00 
Nyttjandeersättning 53 000,00 
Slipvagnsfonden 96 500,00 
Summa fonder och vinster 332 881,79 
 
Deposition nycklar 25 640,00 
 
Styrelsen föreslår årsmötet 2018 besluta 

• att 49 000,00 kr tas ut ur Underhållsfonden för att finansiera förlängningen av Norra 
bryggan, och 

• att 1 822,38 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 administration och IT. 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 2019 
  
 
 
Lars Berggren  Tomas Bovin Robert Gauding 
 
 
 
Oskar Remöy  Anders Andersson  
 
 
 
Jens Torsteinsrud Bruno Falck Gösta Odelberg 



 Tullinge Segelsällskap  Sida:  1(1)

 802472-7524  Balansrapport  Utskrivet:  19-02-17
 Preliminär  15:18

 Räkenskapsår: 18-01-01 - 18-12-31  Senaste vernr:  203
 Resultatenhet: Hela föreningen
 Period: 18-01-01 - 18-12-31

 Ing balans  Period  Utg balans
 TILLGÅNGAR

 Omsättningstillgångar
 Fordringar

 1510  Kundfordringar  12 973,00  66 529,00  79 502,00
 S:a Fordringar  12 973,00  66 529,00  79 502,00

 Kassa och bank
 1920  Bank, Nordea PlusGiro  648297-0  135 690,72  -131 484,43  4 206,29
 1950  Swedbank: betalkonto  195 859,44  -11 977,29  183 882,15
 1980  Swedbank: sparkonto  142 753,73  -50 000,00  92 753,73
 S:a Kassa och bank  474 303,89  -193 461,72  280 842,17

 S:a Omsättningstillgångar  487 276,89  -126 932,72  360 344,17

 S:A TILLGÅNGAR  487 276,89  -126 932,72  360 344,17

 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
 Eget kapital

 2018  Balanserad vinst eller förlust  -7 381,79  0,00  -7 381,79
 2071  Underhållsfond  -225 000,00  49 000,00  -176 000,00
 2072  Nyttjandeersättning  -53 000,00  0,00  -53 000,00
 2073  Deposition nycklar  -59 600,00  33 960,00  -25 640,00
 2074  Slipvagnsfonden  -96 500,00  0,00  -96 500,00
 S:a Eget kapital  -441 481,79  82 960,00  -358 521,79

 Kortfristiga skulder
 2440  Leverantörsskulder  -14 420,00  14 420,00  0,00
 2890  Rabatter  -9 176,10  9 176,10  0,00
 2892  Övr kortfri skulder styrelsearvode  -22 199,00  22 199,00  0,00
 S:a Kortfristiga skulder  -45 795,10  45 795,10  0,00

 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  -487 276,89  128 755,10  -358 521,79

 BERÄKNAT RESULTAT***  0,00  1 822,38  1 822,38
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 Tullinge Segelsällskap  Sida:  1(2)

 802472-7524  Resultatrapport  Utskrivet:  19-02-17

 Preliminär  15:18
 Räkenskapsår: 18-01-01 - 18-12-31  Senaste vernr:  203
 Resultatenhet: Hela föreningen
 Period: 18-01-01 - 18-12-31

 Perioden  Period fg år

 Rörelsens intäkter mm
 Nettoomsättning

 3110  Årsavgifter (aktiv passiv familj säsong)  82 327,00  85 020,00
 3111  Bryggplats  99 417,00  102 370,00
 3112  Slipavgifter  81 323,00  78 007,40
 3113  Skjulhyror  69 660,00  69 220,00
 3114  Nyckelavgift  37 960,00  0,00
 3119  Sommarhyra Slip  19 140,00  14 820,00
 3120  Kö medlemsskap  11 130,00  5 160,00
 3121  Påminnelseavgift  0,00  450,00
 3122  Övriga intäkter  45 792,00  7 627,05
 3600  Statligt bidrag  0,00  71 606,00
 3700  Öresutjämning  0,00  1,45
 3740  Rabatter, arbete, poäng  -11 496,90  0,00
 S:a Nettoomsättning  435 252,10  434 281,90

 S:a Rörelseintäkter mm  435 252,10  434 281,90

 Bruttovinst  435 252,10  434 281,90

 Rörelsens kostnader
 Övriga externa kostnader

 5010  Fittja bryggan  0,00  -870,00
 5020  Piparholmen  -21 412,00  -3 465,00
 5030  Slipen  -149 360,65  -166 998,91
 5040  Norra bryggan  -77 912,51  -4 032,00
 5050  Södra bryggan  -44 327,84  -1 740,00
 5065  Nyckelkostnad  -27 172,00  0,00
 5070  SMBF  -16 954,00  -17 346,00
 5080  Klubbaftnar & sammanträden  -2 270,45  -2 112,90
 5085  Lokalhyra  0,00  -600,00
 5090  Övr kostnader  -1,50  0,00
 5100  El  -34 722,57  -20 611,62
 5110  Vatten  0,00  -1 208,00
 5120  Markarrende  -37 454,00  -33 647,00
 5130  Miljöavgifter, prover  -4 140,00  -4 794,00
 5160  Intresseförening,avgift  0,00  -2 000,00
 6110  Kontorsmaterial  -403,00  -866,00
 6150  Trycksaker  -179,70  -950,00
 6211  Datakostnader, årliga  -3 840,00  -5 047,00
 6230  Datakommunikation  -1 068,00  0,00
 6250  Porto  -1 800,00  -1 625,00
 6310  Försäkringar  -7 691,00  -7 615,00
 6390  Övr kostnader  0,00  -11 273,00
 6570  Bankkostnader  -2 510,50  -2 021,00
 S:a Övriga externa kostnader  -433 219,72  -288 822,43

 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm  -433 219,72  -288 822,43

 Rörelseresultat före avskrivningar  2 032,38  145 459,47

 Rörelseresultat efter avskrivningar  2 032,38  145 459,47

 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader  2 032,38  145 459,47

 Resultat från finansiella investeringar
 Räntekostnader och liknande resultatposter

 8400  Räntekostnader  -210,00  -238,00
 S:a Räntekostnader och liknande resultatposter  -210,00  -238,00

 S:a Resultat från finansiella investeringar  -210,00  -238,00

 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader  1 822,38  145 221,47
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 Tullinge Segelsällskap  Sida:  2(2)

 802472-7524  Resultatrapport  Utskrivet:  19-02-17

 Preliminär  15:18
 Räkenskapsår: 18-01-01 - 18-12-31  Senaste vernr:  203
 Resultatenhet: Hela föreningen
 Period: 18-01-01 - 18-12-31

 Perioden  Period fg år

 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt  1 822,38  145 221,47

 Bokslutsdispositioner
 8871  Avsättn t /Uttag ur underhållsfond  0,00  -60 000,00
 8872  Avsättning till nyttjanderättsersättning  0,00  -1 000,00
 8873  Avsättning slipvagnsfond  0,00  -82 000,00
 S:a Bokslutsdispositioner  0,00  -143 000,00

 Resultat före skatt  1 822,38  2 221,47

 Beräknat resultat  1 822,38  2 221,47

 8999  Redovisat resultat  0,00  -2 221,47



STADGAR 
för den allmännyttiga ideella föreningen TULLINGE SEGEL SÄLLSKAP (TSS) nedan kallat 
Sällskapet. 
 
Dokumentrevision 
 
Datum & Möte Status 
1997-11-03 Ordinarie höstmöte Upprättade och fastställda 
1998-03-16 Ordinarie årsmöte Konfirmerade 
2000-10-30 Höstmöte Reviderade 
2007-03-05 Ordinarie årsmöte Reviderade 
2019-03-xx Ordinarie årsmöte Reviderade 

 
Fastställda vid ordinarie höstmöte 1997-11-03 samt konfirmerade på ordinarie årsmöte 1998-
03-16, reviderade på höstmöte 2000-10-30 samt ordinarie årsmöte 2007-03-05 
 

§ 1. Ändamål 
Sällskapet är en ideell allmännyttig förening med huvudändamål att tillvarata medlemmarnas 
intressen, att genom utbildning föra grundläggande kunskaper om båtar, navigering och 
sjövett till barn och ungdomar, att bereda hamn- och vinteruppläggningsplatser för 
medlemmarnas båtar, att genom tävlingsverksamhet utveckla skicklighet i navigering och 
handhavande av båtar, samt att verka för kamratlig samvaro medlemmarna emellan. 

§ 2. Styrelsens säte 
Sällskapets styrelse har sitt säte i Tullinge. 

§ 3. Medlemskap 
Medlemskap är personligt. Inval av medlem verkställs i den ordning styrelsen fastställer. 
 
Sällskapet tillhandahåller fyra typer av medlemskap; 
helårsmedlemskap, säsongsmedlemskap, familjemedlemskap och hedersmedlemskap. 
 
Helårsmedlemskap innebär fullvärdigt medlemskap och omfattar utan inskränkning 
sällskapets samtliga rättigheter och skyldigheter. 
 
Inom sällskapet är för Helårsmedlemskap förskrivet en karenstid om 1 år, varefter ansökan 
om ordinarie Helårsmedlemskap tages upp till behandling. Under karenstiden ikläder sig den 
sökande Helårsmedlemskapets rättigheter och skyldigheter men äger däremot icke rösträtt. 
Efter beslut av styrelsen äger den sökande under karenstiden tillgång till klubbens hamn- och 
varvs- anläggningar enligt samma villkor som för Helårsmedlem. 
 
Säsongsmedlemskap innebär att medlemskapet är tidsbegränsat till ett kalenderår för 
personer som vill hyra tillfällig båtplats. 
Säsongsmedlem har inte rösträtt. 
 
Familjemedlemskap kan erhållas av familjemedlem (man, hustru, sambo och barn under 20 
år), till Helårsmedlem i klubben. Familjemedlem som fyllt 18 år har rösträtt och är valbar. 
 
Hedersmedlemskap utses av årsmötet efter förslag från styrelsen eller till styrelsen inkommet 
förslag från enskild medlem. Hedersmedlem kan endast den medlem bli som under lång tid 
aktivt främjat Sällskapets ändamål. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift. 
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§ 4. Avgifter 
Avgifter till sällskapet fastställs av årsmöte eller extra medlemsmöte och skall vara betalda 
senast angiven förfallodag. Avgifterna består dels av medlemsavgift, dels av brygg- och 
slipavgifter. Sällskapet kan också ta ut olika service- och försummelseavgifter. 
För extraordinärt arbete till Sällskapets fromma kan medlem efter styrelsebeslut erhålla 
tillfällig avgiftsreduktion. 
 

§ 5. Rättigheter 
Medlem får utnyttja sällskapets anläggningar och utrustning samt delta i sällskapets 
verksamhet. 
Medlemskap berättigar i sig inte till plats i av sällskapet disponerad hamn- eller 
uppläggningsanläggning.   
 

§ 6. Skyldigheter 
Det åligger varje medlem att efter bästa förmåga verka för Sällskapets framgång, att följa 
dess stadgar, samt av årsmöte eller extra medlemsmöte eller styrelse utfärdade föreskrifter. 
Medlem, som genom uppenbar vårdslöshet åstadkommit skada å Sällskapets anläggningar 
är skyldig att ersätta Sällskapet för lidna förluster enligt styrelsens värdering. 
 
Medlem, som antagits, har genom inträdesansökan förbundit sig att följa klubbens stadgar, 
ordningsföreskrifter och i stadgeenlig ordning fattade beslut. 
Medlem med båt skall tillägna sig tillräcklig nautisk kompetens för att säkert kunna framföra 
sin båt. 
Medlem, som avsiktligt eller genom bristande aktsamhet skadar klubbens tillhörigheter är 
ersättningsskyldig. 
Medlem skall utföra av styrelsen beordrad arbetsplikt. Medlems båt skall vara 
ansvarsförsäkrad. 
 

§ 7. Utträde 
Medlem som vill utträda ur Sällskapet, skall skriftligen anhålla om meddela detta till hos 
styrelsen. 
Medlem som vid försening och efter påföljande betalningskrav inte erlagt stadgade eller av 
Sällskapet i övrigt beslutade avgifter, får anses ha begärt sitt utträde ur Sällskapet. 
 
Medlem som inte erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid kan efter styrelsens prövning 
anses ha utträtt ur Sällskapet.  
 

§ 8. Uteslutning 
Medlem kan uteslutas ur Sällskapet om denne har motarbetat Sällskapets verksamhet eller 
ändamål eller uppenbart skadat Sällskapets intressen eller anseende. Beslut om uteslutning 
av medlem fattas av årsmöte eller extra medlemsmöte på styrelsens förslag. För sådant 
besluts giltighet fordras minst 2/3 majoritet.  
 
På styrelsens förslag kan medlem av ordinarie eller extra föreningsmöte uteslutas ur 
Sällskapet om medlem 
• motverkar Sällskapets syften 
• skadar Sällskapets intressen 
• inte fullgör de skyldigheter som är stadgade 
• eller gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom 
eller utom Sällskapet att dess anseende äventyras. 
För sådant beslut fordras minst 2/3 majoritet. 



Beslut om uteslutning av säsongsmedlem fattas av styrelsen. 
 
  
Uteslutning skall stadgeenligt rapporteras till Saltsjön-Mälarens Båt Förbund (SMBF). 
Helårs- och Familjemedlem, som således uteslutits av klubbmöte och 
icke anser sig kunna godta dess beslut, kan överklaga detta hos förbundet inom 
3 veckor.. Meddelande om uteslutning skall ske i rekommenderat brev. Utesluten medlem 
äger icke utfå någon del av Sällskapets tillgångar, extra uttaxering inbegripen. Undantag från 
denna regel är Säsongsmedlem erlagda inträdes- avgifter enligt §4, sista stycket. Utesluten 
medlem äger ej heller rätt att i fortsättningen nyttja Sällskapets anläggningar. 
 
Av kallelsen till föreningsmötet skall framgå att ett uteslutningsärende skall behandlas. Till 
föreningsmötet, där sådant ärende skall behandlas, skall medlemmen som är föreslagen att 
uteslutas kallas skriftligen. Denna kallelse skall även innehålla styrelsens motivering till 
uteslutningen. 
Medlem, som uteslutits av föreningsmöte, kan begära att få frågan prövad hos sitt båtförbund 
(SMBF) inom tre veckor. När båtförbundets utlåtande kommit Sällskapet till del skall frågan 
tas upp till förnyad prövning på föreningsmöte. 
Styrelsens beslut om uteslutande av Säsongsmedlem kan inte överklagas eller hänföras till 
prövning av årsmöte eller extra medlemsmöte enligt ovan 
 

§ 9. Sällskapets sammanträden 
Sällskapets beslutande instanser Sällskapets högsta beslutande instans är årsmötet. 
Årsmötet hålls på våren. Kallelse till årsmöte med dagordning jämte föredragningslista och 
inkomna motioner skall tillgängliggöras samtliga medlemmar skriftligen tillställas samtliga 
medlemmar genom brev och vara lämnat till postbefordran senast två veckor innan mötet. 
Av medlem väckt förslag (motion) som inkommit till styrelsen senast den 1:a februari skall tas 
upp på årsmötets dagordning föredragningslista. 
Övriga frågor tas upp till beslut om ¾ av de närvarande på årsmötet därtill samtycker. 
 

§ 10. Extra medlemsmöte 
Extra medlemsmöte utlyses av styrelsen när så erfordras eller minst 
1/10 av Sällskapets Helårsmedlemmar eller revisorer begär det, med angivande av det eller 
de ärenden som skall behandlas. Kallelse till extra medlemsmöte jämte föredragningslista 
skall tillställas samtliga medlemmar genom brev och vara lämnat till postbefordran senast två 
veckor innan mötet. med dagordning jämte föredragningslista skall tillgängliggöras samtliga 
medlemmar skriftligen tillställas samtliga medlemmar genom brev och vara lämnat till 
postbefordran senast två veckor innan mötet. 
 

§ 11. Röstförfarande och stadgeändringar 
Omröstning sker öppet om inte annat begärs. Endast medlem som vid tiden för årsmötet 
eller extra medlemsmöte erlagt förfallna avgifter äger rösträtt och är valbar till 
funktionärsposter. 
 
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal ger mötets ordförande utslagsröst. Vid 
val skall dock lotten avgöra. För förändring av Sällskapets stadgar krävs dock 2/3 majoritet 
vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett skall vara årsmöte. 
 

§ 12. Årsmötesärenden 
Årsmöte och extra medlemsmöte öppnas av styrelsens ordförande varefter de närvarande 
väljer ordförande för mötet. Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma: 



 
 
1.   Upprop och fastställande av röstlängd 
2.   Val av mötessekreterare och två personer att jämte ordföranden justera     
      protokollet 
3.   Fråga om sammanträdet utlysts i behörig ordning 
4.   Styrelsens och revisorernas berättelser för det gångna året 
5.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  
6.   Fastställande av arvoden 
7.   Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget för det nya   
      verksamhetsåret 
8.   Val av styrelseordförande, sekreterare, kassör, övriga styrelseledamöter,  
      revisorer, firmatecknare, valberedning och övriga funktionärer samt förste 
      och andre suppleant 
9.   Övriga ärenden som styrelsen hänskjutit till allmänt sammanträde för   
      avgörande eller motion som inkommit I stadgeenlig ordning från medlem 
10. Övriga frågor 

 

§ 13. Styrelsen 
Styrelsen består av ordförande och minst 4 övriga medlemmar, samt suppleanter. 
Av ledamöterna väljs en till vice ordförande, en till klubbmästare. Ordförande, 
styrelseledamot och suppleant väljes normalt för två år. Därvid iakttages att högst hälften av 
antalet ledamöter avgår samtidigt - ordförande, sekreterare första året, vice ordförande och 
kassör andra året. 
Avgår ledamot av styrelsen innan dennes mandattid utgått inträder suppleanterna i tur och 
som ordinarie ledamöter.  
 
Styrelsesammanträde hålles minst en gång per kvartal på kallelse av ordföranden. Därutöver 
sammanträder styrelsen på kallelse av ordföranden då ordföranden så anser nödvändigt eller 
då minst två ledamöter så begär.  
Styrelsen är beslutsför då minst fyra ledamöter varav en är ordförande eller vice ordförande är 
närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden vid sammanträdet utslagsröst. 
 
För av styrelsen fattade beslut är de ansvariga, som deltagit i beslutet och inte reserverat sig. 
Reservation skall antecknas i mötesprotokollet. 
 
Det åligger styrelsen: 
att  verkställa av årsmötet eller extra medlemsmötet fattade beslut 
att  fördela styrelsens arbetsuppgifter mellan sig 
att  representera klubben sällskapet 
att  bereda ärenden till årsmötet och extra medlemsmöte 
att  förvalta Sällskapets egendom och medel 
att  tillsätta kommittéer och arbetsgrupper 
att  utfärda Sällskapets ordningsföreskrifter 
att  dokumentera de beslut som styrelsen fattar 
att  definiera funktionärsroller 
 
Övriga funktionärer väljs för en tid av två år. 

 
 

§ 14. Valberedning  
består av sammankallande och minst en övrig ledamot valda på årsmötet. Valberedning 



bör senast med kallelsen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag. 
 

§ 15. Sällskapets tecknande  
Sällskapet tecknas av ordföranden, vice ordföranden och kassör, två i förening. 

 

§ 16. Revisorerna 
För granskning av räkenskaperna och styrelsens förvaltning väljs vid årsmötet, två 
revisorer som väljs för en tid av två år växelvis, samt en suppleant som väljs för en tid av 
ett år. 
Det åligger revisorerna att noggrant följa Sällskapets verksamhet samt granska protokoll 
och räkenskaper.  
Revisorerna har skyldighet att minst en gång om året uppräkna den kontanta kassan, 
kontrollera postgiro och bankräkningar, värde- och lånehandlingar, avräkningar, 
material, samt att alla utgifter är vederbörligen verifierade och attesterade. 
 
Efter avslutad revision skall till nästkommande årsmöte överlämnas revisionsberättelse i 
vilken ansvarsfrihet för styrelsen skall till- eller avstyrkas. 
 

§ 17. Räkenskaper 
Sällskapets räkenskaper avslutas per den 31:a december och skall vara tillgängliga för 
slutgranskning senast den 31:a januari. 
 

§ 18. Överskott 
Eventuellt uppkommet överskott får endast användas till direkt befrämjande av 
Sällskapets ändamål. 
 

§ 19. Upplösning 
För upplösning av Sällskapet erfordras enhälligt beslut av två medlemsmöten varav på det 
senare minst hälften av antalet Helårsmedlemmar skall vara närvarande. Vid Sällskapets 
upplösning skall eventuella tillgångar avsättas eller överlämnas till fond för Svenska 
Sällskapet för Räddning av Skeppsbrutna (SSRS) Sjöräddningssällskapet (SSRS). 
 



         BILAGA 6 
 

Tullinge Segel Sällskap           FÖRSLAG TILL AVGIFTER 2019 
 
 
 
Styrelsen föreslår årsmötet besluta att avgifterna för medlemmar höjs med ungefär 3% på grund av 
stora investerings- och underhållskostnader för Södra bryggan, Slipen och båtvagnen. vilket innebär 
följande: 
 

 2019 2018 % 
MEDLEMSAVGIFTER    
Helårsmedlem, aktiv 475 kr 460 kr 3% 
Helårsmedlem, passiv 260 kr 255 kr 2% 
Säsongsmedlem 950 kr 920 kr 3% 
Familjemedlem 50 kr 50 kr 0% 
Kö för medlemskap 155 kr 150 kr 3% 

 
  

 

ÅRSAVGIFTER BÅT   
 

Bryggplats 920 kr 890 kr 3% 
Bryggplats Södra bryggan inre platserna 600 kr 580 kr 3% 
Korttid (även Slipenbryggan) per påbörjad vecka 310 kr 300 kr 3% 
Slipavgift år 1 -4 1 805 kr 1 750 kr 3% 
Slipavgift år 5 - 750 kr 725 kr 3% 
Vinterplatsavgift per kvm (löa x br x avgift) 17,25 kr 16,75 kr 3% 

    

ÖVRIGA AVGIFTER   
 

Utöver avgifter skall medlem, som nyttjar klubbens   
 

         anläggningar arbeta i 3 timmar eller betala avgift 1 150 kr 1 115 kr 3% 
Flyttningsavgift på slipområdet (per flyttning) 765 kr 740 kr 3% 
Separata/extra slipdragningar eller sjösättningar 875 kr 850 kr 3% 
         görs endast i yttersta nödfall   

 

Överträdelse av klubbens stadgar eller ordningsföreskrifter 720 kr 700 kr 3% 
Sommarhyra slip per påbörjad månad (skjul eller plan) 600 kr 580 kr 3% 
         (efter tillstånd; gäller juni, juli och augusti)   

 

Påminnelseavgift vid försenad betalning, per påminnelse 60 kr 60 kr 0% 
Deposition av nycklar 205 kr 200 kr 3% 
Nyckelavgift 310 kr 300 kr 3% 
Dröjsmålsränta enligt räntelagen 7,50% 7,50% 0% 

 
I jämförelse med liknande båtklubbar ligger fortfarande på nästan halva priset för ett års  
medlemskap, bryggplats och vinterförvaring. 
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VERKSAMHETSPLAN 2019    
 
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 2019 
 
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 Wårbybryggan. 
  
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   Wårbybryggan 

• Fortsatt kontakt och träff med Trafikverket angående anläggningens underhåll och framtid. 
• Införande av nytt låssystem 

 
2.2   Piparholmen 

• Nya glidplåtar för landgångarna 
• Inspektion och byte av bojar 

  
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 
• Fortsatt uppdatering av slipvagnen 

 
2.4   Norra bryggan 

• Glidplåt för landgången 
• Inoljning av bryggan (speciellt nya delen) 

 
2.5   Södra bryggan 

• Ny trall läggs på befintlig brygga 
• Kolla infästningar av bryggan mot land och ev åtgärder 
• Översyn/inspektion av eluttag 

 
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 i digital form. 
• Fortsätta digitaliseringsarbetet och vidareutveckling av hemsidan. 
• Sprida information via hemsidan och sociala medier (TSS på facebook) löpande. 
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Tullinge Segelsällskap Resultatrapport

Budget Budget Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Medel
Konto 2019 2018 2018 2017 2016 2015 2014 14' - 18'

Rörelsens intäkter mm
3110 Årsavgifter (aktiv passiv familj säsong) 90 000 88 000 82 327 85 020 78 650 93 300 89 650 85 789
3111 Bryggplats sommar 105 000 105 000 99 417 102 370 95 185 68 760 71 120 87 370
3112 Slipavgifter vinter 85 000 85 000 81 323 78 007 85 627 110 590 111 760 93 462
3113 Skjulhyror vinter 72 000 71 000 69 660 69 220 64 050 38 280 37 400 55 722
3114 Nyckelavgift 6 000 37 960 0 0 0 0 7 592
3116 Markhyra Piparholmen 0 0 0 0 32 800 32 000 12 960
3119 Sommarhyra Slip 15 000 10 000 19 140 14 820 10 080 8 250 5 720 11 602
3120 Kö medlemsskap 12 000 5 500 11 130 5 160 5 640 5 160 5 760 6 570
3121 Påminnelseavgift 1 000 1 000 0 450 0 110 0 112
3122 Övriga intäkter (Trafikv. Stym. BAS-K avg fel) 6 000 6 000 45 792 7 627 4 476 2 200 3 200 12 659
3600 Statligt bidrag 0 0 0 71 606 94 474 0 0 33 216
3700 Öresutjämning 0 0 0 1 0 -0 0 0
3740 Rabatter, prisreduktioner -10 000 -11 497 0 0 0 0 -2 299 
S:a Nettoomsättning 382 000 371 500 435 252 434 282 438 182 359 450 356 610 404 755

Utan statligt bidrag spolplatta/reningsverk 382 000 371 500 435 252 362 676 343 708 359 450 356 610 371 539

Rörelsens kostnader
5010 Fittja bryggan -5 000 -7 000 0 -870 -62 235 -3 750 0 -13 371 
5020 Piparholmen -30 000 -10 000 -21 412 -3 465 -54 016 -10 703 -60 082 -29 936 
5030 Slipen -60 000 -40 000 -149 361 -166 999 -106 568 -23 767 -33 298 -95 999 
5040 Norra bryggan (inkl förlängning) -10 000 -110 000 -126 913 -4 032 -4 014 -24 344 -35 856 -39 032 
5050 Södra bryggan -25 000 -25 000 -44 328 -1 740 -9 131 -87 704 -3 125 -29 206 
5065 Nyckelkostnad -4 000 0 -27 172 0 0 0 0 -5 434 
5070 SMBF -17 000 -17 000 -16 954 -17 346 -16 660 -15 048 -14 134 -16 028 
5071 Svenska Seglarförbundet 0 0 0 0 0 -10 116 -10 676 -4 158 
5080 Klubbaftnar & sammanträden -3 000 -3 000 -2 270 -2 113 -2 147 -2 982 -1 477 -2 198 
5085 Lokalhyra -1 000 -1 000 0 -600 -1 050 -600 -600 -570 
5100 El -25 000 -25 000 -34 723 -20 612 -24 116 -22 215 -25 602 -25 453 
5110 Vatten -1 300 -1 300 0 -1 208 -967 -963 -1 146 -857 
5120 Markarrende -38 000 -36 400 -37 454 -33 647 -35 320 -35 287 -35 315 -35 405 
5130 Miljöavgifter, prover -4 500 -4 800 -4 140 -4 794 0 0 0 -1 787 

5160 Intresseförening,avgift -2 000 -2 000 0 -2 000 -2 000 -2 200 -2 200 -1 680 
6110 Kontorsmaterial -1 000 -1 000 -403 -866 -1 553 -2 519 -2 210 -1 510 
6150 Trycksaker -1 500 -1 500 -180 -950 -2 455 -2 160 -3 219 -1 793 
6211 Datakostnader, årliga -5 000 -5 000 -4 908 -5 047 -3 628 -1 128 -1 108 -3 164 
6250 Porto -1 000 0 -1 800 -1 625 -3 880 -5 180 -3 706 -3 238 
6310 Försäkringar -9 000 -7 700 -7 691 -7 615 -7 445 -7 445 -9 512 -7 942 
6390 Övr kostnader -90 000 -11 000 0 -11 273 -10 120 -11 500 -11 000 -8 779 
6570 Bankkostnader -2 600 -2 500 -2 510 -2 021 -1 710 -1 916 -2 166 -2 064 
S:a Övriga externa kostnader -335 900 -311 200 -482 218 -288 822 -349 015 -271 527 -256 431 -329 603 

Utan spolplatta/reningsverk -335 900 -311 200 -482 218 -168 822 -273 015 -271 527 -256 431 -290 403 

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader 46 100 60 300 -46 966 145 459 89 168 87 923 100 179 75 153

Utan statligt bidrag spolplatta/reningsverk 46 100 60 300 -46 966 193 853 70 694 87 923 100 179 81 137

Resultat från finansiella investeringar
8300 Ränteintäkter 0 0 0 0 0 54 688 148
8400 Räntekostnader 0 0 -210 -238 -1 047 -3 956 -6 896 -2 469 

S:a Resultat från finansiella investeringar 0 0 -210 -238 -1 047 -3 902 -6 208 -2 321 

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 46 100 60 300 -47 176 145 221 88 121 84 020 93 971 72 832

Bokslutsdispositioner
8871 Avsättn t /Uttag ur underhållsfond -25 000 25 000 49 000 -60 000 -75 000 0 -17 000 -20 600 
8872 Avsättning till nyttjanderättsersättning -1 000 -1 000 0 -1 000 -1 070 -1 000 -1 000 -814 
8873 Avsättning slipvagnsfond -20 000 -17 000 0 -82 000 -8 525 -9 000 -9 000 -21 705 
S:a Bokslutsdispositioner -46 000 7 000 49 000 -143 000 -84 596 -10 000 -27 000 -43 119 

Resultat före skatt 100 67 300 1 822 2 221 3 525 74 020 66 971 29 712
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Tillåtelse att förvara trailer på slipen under båtsäsong 

Motion till årsmöte TSS 11/3 2019 

Bakgrund 

Det är inte tillåtet att under sommartid förvara båttrailer på slipen. Detta ställer till det för båtägare som 

inte har egen tomt att förvara trailern på när båten är i vattnet. 

Yrkande/förslag till beslut 

Jag yrkar på att detta förbud ska upphävas och att det ska vara tillåtet för medlemmar att vid behov 

förvara trailer på slipen under båtsäsongen. 

Jakob Asp 

070-7162401 

Datum: 2019-01-28 
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Styrelsens kommentar och förslag till beslut angående motion om att förvara båttrailer på 
slipområdet under sommarsäsongen. 
 
Styrelsen anser att det finns problem förknippade med förvaring av båttrailer på 
varvsområdet. Främst att båttrailers inte kan stå i vägen för slipvagnen vid båtupptagningar. 
Det finns en risk att båttrailerägare inte har flyttat sin trailer i tid för upptagning, till exempel 
om ägaren åkt på semester och glömt båtupptagningarna. Eller om trailerägaren av annat 
skäl är svår att få kontakt med så kan detta bli svårt att hantera. 
 
Om trailer placeras i skjul står den dock inte i vägen för annan än skjulinnehavaren och detta 
kan medges om trailerägare är bekant och överens med skjulinnehavare om förvaringen 
sommartid. Varvschef och kassör ska i sådant fall meddelas och avgift för skjulet under 
sommarperioden tillfaller TSS. 
 
Styrelsen yrkar på att motionen bifalles med följande villkor: 

• Trailer ska stå i skjul 
• Trailerägare och skjulinnehavare ska vara överens om när trailern ska vara borta från 

varvsområdet 
• Varvschef och kassör meddelas 
• Trailerägare betalar skjulavgift för sommarperioden 
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