
 KALLELSE TILL TSS ORDINARIE ÅRSMÖTE 2020 
 

Tullinge Segel Sällskap kallar härmed medlemmarna till sitt 72:a årsmöte. 
 

 
Tid: Måndagen den 16 mars 2020 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) och resultatrapport (bilaga 3) samt revisorernas 

berättelse. 
 

9. Fastställande av balans- och resultaträkning 
 

10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 
 

11. Beslut om avgifter 2020 (bilaga 5) 
 

12. Fastställande av styrelsens förslag till verksamhetsplan samt inkomst- och utgiftsstat för 2020 (bilaga 6 och 7) 
 

13. Val av styrelseledamöter, övriga funktionärer och valberedning 
 

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

15. Övriga frågor 
 

16. Avslutning 
 

17. Information om Vårbybryggan med avseende på Trafikverkets motorvägsbygge. 
 
 
 
 
Protokoll från styrelsens sammanträden, verksamhets- och ekonomiberättelser för år 2020 
finns tillgängliga på klubbens hemsida www.tullingess.se Medlemssidor. 
Lösenord för inloggning till medlemssidorna är tills vidare: 
 
Välkommen! 
Tullinge i februari 2020 
Styrelsen 

 
Viktig information på nästa 
sida! 



 
 
 
Nya rutiner istället för båtlappen från 2020 
 
I år liksom förra året kommer båtlappen inte ut i fysisk form. Nytt för i år är att du inte 
behöver göra någonting om du vill ligga kvar på samma brygga med samma båt och ha 
samma vinterförvaring. Ändringar av kontaktuppgifter, försäkringsbolag eller andra 
uppgifter gör du genom att logga in i BAS http://bas.batunionen.se. 
 
Om du vill ha plats på annan brygga behöver du ställa dig i kö avsedd för detta i BAS. 
 
Om du har bytt båt ändrar du båtuppgifter i BAS samt kontaktar hamnkapten och 
kansli för att kolla om du fortfarande kan ha båten på bryggan. I annat fall ställer du 
dig i kö till bryggplats. Medlemmar som bytt båt har förtur vid tilldelning av tillgängliga 
båtplatser. 
 
Om du har sålt båten eller av annan anledning inte vill ha din båtplats eller 
vinterförvaring måste detta meddelas kansliet senast den 16:e mars. Du kommer 
annars att bli fakturerad för dina platser kommande säsong. 
 
Bokning av sjösättningsdag kommer att finnas tillgängligt i BAS från och med en vecka 
efter årsmötet. De båtar som ligger på planen, dvs inte i skjul, kommer av naturliga skäl 
att sjösättas först och datum kommer inte vara valbart för dessa. 
 
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  
miljo@tullingess.se. 
 
Övriga frågor eller önskemål under året 
Kontakta kansliet löpande via mail eller telefon. 
 


