
TRÄLHAVETS BÅTKLUBB 

PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET 2017 

 
Sjuttiofem medlemmar deltog i mötet i klubbhuset den 22 mars 2017 kl 19.00. 

 

Mötets öppnande 

TBK ordförande Björn Nordbeck hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet 

öppnat. 

 

1. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

 Årsmötet fastställde att mötet utlysts på rätt sätt. 

 

2. Godkännande av fullmakter. 

Inga fullmakter presenterades. 

 

Björn Nordbeck ville innan de fortsatta förhandlingarna meddela följande 

besked angående miljön som varje medlem måste begrunda och efterleva. 

1. Båtar som är målade med TBT-färg får inte användas innan de har 

blästrats rena från den mycket giftiga färgen. Berör båtar tillverkade före 

1989 då färgtypen förbjöds. Övermålning räcker inte! 

2. Endast av Kemikalieinspektionen godkända båtbottenfärger för Ostkusten 

får användas! VC 17 är inte tillåten (se www.kemi.se). 

3. Glykol får inte släppas ut i naturen (=varvet och i sjön) utan skall tas 

tillvara och destrueras. TBK tillhandahåller uppsamlingskärl och svarar för 

destruktionen. 

4. På sikt måste båtarna rengöras antingen på en godkänd spolplatta eller 

med en mobil spolanläggning försedd med filter.  

3. Fastställande av dagordning. 

Styrelsen aviserade att man under punkten Övriga frågor ämnade ta upp tre 

punkter nämligen: Läget beträffande Örsholmen, Vad händer på Vändvägen 

och Läget beträffande Kanalstaden.  

Rolf Karlsson ville också ta upp frågan beträffande klubbens anslutning till 

Seglarförbundet. Årsmötet accepterade de föreslagna punkterna under 

Övriga frågor och fastställde därmed den utsända dagordningen. 

 

4. Val av mötesordförande och mötessekreterare. 

Till mötesordförande valdes Björn Wesström och till mötessekreterare Jan 

Brogren. 

http://www.kemi.se/


 

5. Val av justeringsmän, som jämte mötesordföranden skall justera 

mötesprotokollet samt vara rösträknare. 

 Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Hans Palmekrans och Stefan 

Hedin. 

 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar 

för det senaste verksamhetsåret. 

 Årsmöteshandlingarna fanns tillgängliga såväl före som vid mötet. 

 Nedan följer huvuddragen i de under årsmötet gjorda redovisningarna. 

 

6.1 Styrelsen. Föredragande Björn Nordbeck 

 Klubben hade vid 2016 års utgång 1625 medlemmar, varav 47 

familjemedlemmar, 144 juniorer samt 19 hedersmedlemmar.  

 Styrelsen har under året bestått av Björn Nordbeck ordförande, Tom 

Rotsman vice ordförande, Magnus Kyllenbeck sekreterare, Göran Lingvall 

skattmästare, Anders Bengtsson hamnsektionen, Anders Olsson 

klubbsektionen och Christian Claesson varvsektionen. Styrelsen hade 10 

ordinarie protokollförda sammanträden samt två extra möten.  

  

Marie-Louise Hägerman har anställts som ersättare för Hans Olsson som 

slutar den 31 mars.  

 

Huvudinriktningen har under året varit att konsolidera hamn- och 

varvsverksamheten utan expansion. 

  

Efter det extra mötet i juni har Styrelsen kraftsamlat för att genomföra 

mötets beslut att söka anskaffa Örsholmen. Mer information finns under 

punkten Övriga frågor.  

  

Avtalet med Österåkers kommun angående huset vid Jollecenter 

(Vändvägen) har äntligen tecknats. Mer information finns under punkten 

Övriga frågor. 

  

Arbete har påbörjats med att beskriva viktigare interna processer avseende 

ansvar, befogenheter, samråd, interna rapporter mm. Resultatet avses utgöra 

styrande dokument i en klubbhandbok. 

  

Klubben har i år givit stöd till ungdomar som tävlingsseglat på såväl 

nationell som internationell nivå. 



 

 Två möten med kommunledningen har hållits angående framtida bebyggelse 

på vårt område, möjliga lokaliseringar av nya båtplatsområden samt stöd till 

slipfickan och bottenjustering av Runö hamn med blandat resultat. Mer även 

om detta finns under punkten Övriga frågor.  

 

 Styrelsen har även medverkat i möten rörande Båtsamverkan (inbrott, 

skadegörelse), miljöfrågor och idrottssamverkan inom kommunen och med 

Sectragon angående förstärkning av medlemsbevakningen med hjälp av ny 

teknik. 

 

 Klubben har representerats på Södra Roslagens Båtförbunds styrelsemöten 

och SBU-möten. 

 

Mötet beslöt på mötesordförandens förfrågan att styrelsens del av 

verksamhetsberättelsen därmed kunde läggas till handlingarna.  

 

6.2 Kansliet. Föredragande Gunnar Lundell 

Kansliets huvuduppgifter är förutom att sköta medlemmarnas kontakter med 

klubben, administrera den ekonomiska redovisningen och fördelningen av 

klubbens hamn- och varvsplatser. 

Planen att medlemmarna genom SBU administrationssystem BAS-K själva 

skulle kunna boka in sjö- respektive torrsättning kunde tyvärr inte infrias 

under året.  

En begagnad bil har inköpts för klubbens transporter. 

 

TBK klubbhus är till för klubbens medlemmar och skall vara en naturlig 

mötesplats under hela året. Klubbhuset lyder administrativt under Kansliet.  

 Ljudabsorbenterna som monterades redan under 2015 har visat sig mycket 

effektiva vilket också prisades av mötesdeltagarna. Jalusiväggen som delar 

utbildningslokalen fungerar inte på grund av att huset satt sig och måste 

därför justeras. 

 Klubbhuset har använts för utbildning, fester och möten av allehanda slag 

och utgör numera en naturlig samlingspunkt för klubbens medlemmar.  

 

  

Klubbtidningen Kanalen lyder också administrativt under Kansliet, har 

kommit med fyra nummer fyllda med intressanta artiklar och med en 

attraktiv utformning.  



Årsmötet ansåg att Kanalen utgör en uppskattad, och viktig informationsväg. 

Dessutom har den en snygg lay-out och utgör därmed en utmärkt markör i 

omvärlden för TBK.  

Mötet beslöt på mötesordförandens förfrågan att kansliets del av 

verksamhetsberättelsen därmed kunde läggas till handlingarna.  

 

6.3 Klubbsektionen.  

Klubbsektionen är uppdelad i sex kommittéer: Kappsegling, utbildning, fest,  

sjöliv, team ungdom och seglarskolan. 

 

Kappsegling. Föredragande Anders Olsson 

I kappseglingskommittén har ingått Johan Furbäck, Mats Neyman och Fritz 

Enos. Under året Ann Furbäck tillkommit.  

Tre av fyra kappseglingar genomförts. Ingmarsö Runt fick ställas in på 

grund av för hårt väder. 

Tvådagarsseglingarna har blivit populära mycket på grund av förenklade 

regler och prisutdelningar och after-sail redan vid halvtid.  

 

Utbildning. Föredragande Leif Thedvall. 

Under året har följande kurser genomförts: Förarintyg, kustskepparintyg, 

radarkurs samt VHF-kurs. Under våren hölls dessutom en hjärt- och 

lungräddningskurs under ledning av Pernilla Rosén från Livrädda. 

Årsmötets sekreterare påminde därefter den föredragande att ytterligare en 

kurs avhållits i utbildningskommitténs regi under hösten. Nämligen båt-el. 

 

Fest. Föredragande Anders Olsson 

Två uppskattade och välbesökta fester genomfördes under året. Vårfesten 

hade temat Country och innehöll förutom middagen också en snabbkurs i 

linedance. Deltagarna i höstfesten underhölls av bandet Four Folk med musik 

hämtad från Norden och Europa. 

 

Sjöliv. Föredragande Leif Thedvall. 

Kommittén arbetar med att stärka klubbkänslan inom klubben genom att 

arrangera olika aktiviteter. Under året anordnades en sjösättningspub på 

kanslihuset, midsommarfirande och kräftfest på Lilla Kastet.  

 

Team ungdom. Föredragande Anders Olsson. 

Kommitténs har inte lyckats leva upp till ambitionen enligt 

verksamhetsplanen.  

 



Seglarskolan. Föredragande Anders Olsson. 

En del förändringar i seglarskolans kursutbud medförde i fler Sjöpiggeläger 

än tidigare och ännu fler utbildningsplatser än tidigare. Många kurser blev 

fullbokade långt före kursstart. Totalt har Seglarskolan haft närmare 120 

elever.  

Även i år har säkerhetsbåtarna inneburit bekymmer vilket är allvarligt då 

säkerheten äventyras. Detta måste förbättras med högsta prioritet inför 

kommande säsong.  Sara Hedin har trätt in som den svåra uppgiften att vara 

ansvarig för seglarskolans båtar. För att klara detta arbete krävs dessutom 

insatser i form av medlemmarnas klubbarbete.  

 

Mötet beslöt på mötesordförandens förfrågan att Klubbsektionens del av 

verksamhetsberättelsen därmed kunde läggas till handlingarna.  

 

6.4 Varvssektionen. Föredragande Magnus Rådström. 

Sektionens huvudsakliga uppgift är att på ett säkert och effektivt sätt sjö- 

och torrsätta medlemmarnas båtar men också att ansvara för klubbens 

varvsområde. Sektionen har under året engagerat 27 funktionärer varav 21 

Subliftförare.   

Man har genomfört 15 sjösättnings- och 19 torrsättningsdagar plus några 

extra upptagningar på grund av för lågt vattenstånd. 

Uppgradering av elförsörjningen på varvet fortgår och efter linje 4 återstår 

endast en linje innan det arbetet är klart. 

Sublftarna och Lundbergaren har översetts och underhållits enligt plan. 

 

Mötet beslöt på mötesordförandens förfrågan att Varvssektionens del av 

verksamhetsberättelsen kunde läggas till handlingarna. 

 

6.5 Hamnsektionen. Föredragande Anders Bengtsson. 

Sektionens huvudsakliga uppgift är att förvalta klubbens hemmahamnar 

Runö, Tuna Södra, Sättra, Jollecenter och Lindholmsviken men också 

uthamnarna Kålö och Lilla Kastet på Ingmarsö.  

 

Hemmahamnarna. 

Under året har ett samarbete påbörjats med Österskärs villaägareförening 

och Perstorp Brf angående utnyttjande av klubbens toatömningsstation i 

Sätterfjärden. Tyvärr var inte Margretelunds Bryggförening inte intresserade 

att samarbeta varför nyckeln fortfarande är kvar. 

Bojarna i Sätterfjärden och Tunaviken är bortplockade. 



Yttre delarna på brygga 1 och 3 har ersatts med nya bryggor och 

servicebryggan har uppriktats. På brygga 3 har ett antal platser gjorts om till 

flerskrovsplatser vilket innebär att behovet för dessa båtar anses vara 

uppfyllt. 

Servicebryggan har avgiftsbelagts för icke medlemmar vilket medfört bättre 

ordning och dessutom några nya klubbmedlemmar.  

Säkerhetsutrustningar har införskaffats och installerats på bryggorna. 

 

Uthamnarna. 

Uthamnarna har försetts med hjärtstartare som förhoppningsvis inte kommer 

att behövas men skapar säkerhet. 

Swish har införts som betalningsmöjlighet för att förenkla för klubbens 

vilket medfört en ökning i intäkter  

 

Kålö. 

Husbryggan och spången mellan bastun och huset blev klara. Arbetet med 

att förbättra sophanteringen kommer att fortsätta tills allt fungerar som 

förväntat. Alternativa lösningar till elektrifiering och internetuppkoppling 

har dryftats.  

 

Lilla Kastet. 

Norra delen av fladen är färdigbyggd med nya bord och bänkar. 

Soproddbåten Sopskeppet har införskaffats och är placerad olåst i norra 

hamnen. Angöringsringar har ersatt ”snubbelkedjorna” på grillberget.   

 

Mötet beslöt på mötesordförandens förfrågan att Hamnsektionens del av 

verksamhetsberättelsen kunde läggas till handlingarna. 

 

6.6 Säkerhetssektionen. Föredragande Christer Schön. 

Sektionens huvudsakliga uppgift är att ansvara för klubbens säkerhet vilket 

innebär förutom att administrera den obligatoriska medlemsbevakningen 

också att stängsel och grindar fungerar på ett avsett sätt.  

 

797 medlemmar har gått vakt under året antingen genom förhandsbokning 

eller kommendering. Endast en bot har behövt avkrävas för uteblivit 

vaktpass. Antalet stölder är lågt för klubben jämfört med omgivningen.   

På grund av att antalet medlemmar inte räcker till för en fullständig 

bevakning har antalet ronder tunnats ut. 

Nya belysningsstolpar har placerats ut på varvet och testning av tekniska 

hjälpmedel för en effektivisering av bevakningen pågår.  



Efter föredragningen diskuterades och fördömdes vissa inlagor på face-book 

där några omdömeslösa personer för omvärlden yppat vissa tidsluckor i 

klubbens bevakning. Medlemmarna uppmanades också att kontinuerligt titta 

till sina båtar samt omedelbart rapportera eventuella inbrott och stölder.    

 

Mötet beslöt på mötesordförandens förfrågan kunde Säkerhetssektionens del 

av verksamhetsberättelsen läggas till handlingarna. 

 

6.7 Resultat- och balansräkning. Föredragande Göran Lingvall. 

Klubben har god ekonomi och likviditeten är god. Göran visade med grafer 

klubben ekonomiska situation som i stort följer tidigare år. Klubben har ett 

gott samarbete med Handelsbanken vilket ger en ”intressant” dvs låg 

räntenivå. Årets resultat 69 kr liknar det föregående året.  

På en fråga på hur många kronor klubben får in under året från avgifter från 

uthamnarna redovisades cirka 20 000 kr. 

Beträffande momsfrågan meddelades att klubben anses som en ideell 

organisation och är därmed momsbefriad. 

 

7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under 

räkenskapsåret. Föredragande Måns Jonsson. 

 Revisorerna, som granskat årsredovisningen räkenskaperna och styrelsens 

förvaltning, tillstyrkte att årsmötet skulle fastställa resultat- och 

balansräkningen samt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret. 

 

Mötet beslöt på mötesordförandens förfrågan att resultat- och 

balansräkningen skulle fastställas och läggas till handlingarna. 

 

8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser. 

Mötet beslöt vidare på mötesordförandens förfrågan att styrelsens ledamöter 

skulle beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. 

 

9 Stadgefrågor. 

Björn Nordbeck informerade att klubbens stadgar är föremål för en 

kontinuerlig granskning och en viss justering i enlighet med praxis ansågs 

vara nödvändig. Ett exempel var höstmötets betydelse från att varit ett 

informationsmöte till att bli beslutande beträffande klubbens budget och 

avgifter.  



Mötet beslöt på mötesordförandens förfrågan att en anpassning av stadgarna 

efter praxis kunde godkännas. De förändrade stadgarna kommer att finnas på 

klubbens hemsida. 

  

10 Fråga om bildande eller nedläggande av sektion. 

 Inget förslag förelåg. 

 

11 Val av funktionärer. Föredragande Johan Björklund. 

 Mötet valde i enlighet med valberedningens förslag: 

 

Styrelsen. 

Ledamot: Tom Rotsman   Omval 

Ledamot: Anne-Sofi Hedin  Fyllnadsval 

Ledamot: Magnus Kyllenbeck  Omval 

 

Säkerhetssektionen. 

Ordförande: Christer Schön Omval 

 

Revisorer. 

Revisor: Björn Wengse   Omval 

Revisor: Måns Jonsson   Omval 

Suppleant: Mats Andersson  Omval 

 

Varvssektionen. 

Vice ordförande: Jan Stendahl Omval 

Sekreterare: Magnus Rådström  Omval 

 

Klubbsektionen. 

Ordförande:  Hans Broman Nyval 

Vice ordförande: Lena Amnäs Fyllnadsval  

 

Hamnsektionen. 

Ordförande: Anders Bengtsson  Omval 

Sekreterare: Mikael Djulstedt Omval 

 

Valberedning. 

Ledamot: Christer Fagerhäll  Nyval 

 

Mötesordföranden tackade valberedningen för väl utfört arbete. 

 



 

12 Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats av 

röstberättigad medlem senast 30 dagar före årsmötet. 

  

Motion nr 1. Anders Svensson. Anpassning av varvs- och hamnordning 

angående båtarnas maxvikt. 

 Motionären föreslår en höjning av viktgränsning i enlighet med många 

medlemmars önskemål. 

 

Styrelsens yttrande och förslag: 

Varv- respektive hamnsektionerna ser ett behov av att anpassa båtarnas 

fysiska maxmått efter såväl medlemmarnas önskningar som efter vad som är 

hanterbart i hamnarna och på varvet.  

Därför yrkas bifall av årsmötet att bibehålla nuvarande gränser vad beträffar 

båtarnas djupgående, bredd och vikt. En maximal längd på båten bör också 

inkluderas.  

Efter en individuell prövning av varv- respektive hamnsektionerna föreslås 

undantag kunna medges för båtar utöver nuvarande maxgränser. Dessa båtar 

måste dock hanteras utanför ordinarie sjö- och torrsättningsdagar. 

 

Årsmötet beslöt i enlighet med Styrelsens yttrande och förslag. 

 

Motion nr 2. Mårten Wesslén. Sänkt årsavgift för ungdomar som saknar 

båt. 

Motionären föreslår en sänkning av årsavgifter för ungdomar som är 

seniorer men som saknar båt.  

 

Styrelsens yttrande och förslag: 

Det är viktigt att verka för att ungdomar stannar kvar i klubben efter 

seglarskola, kurser mm. Styrelsen yrkar bifall för motionen och föreslår att 

man får i uppdrag att se över priskonstruktionen för junior/senior och 

komma med förslag inför Höstmötet 2017. 

 

Årsmötet beslöt i enlighet med Styrelsens yttrande och förslag. 

 

Motion nr 3. Torsten Hjalmarsson. Utökad bevakningsplikt. 

Motionären föreslår en utökad bevakningsplikt från ett pass per år för 

medlemmar med brygg och/eller varvsplats till fem pass fördelat på fyra år. 

Denna utökning ger cirka sju extra bevakningsveckor. 

 



Styrelsens yttrande och förslag: 

En dubblering av antalet vaktnätter per medlem anser styrelsen utgöra en 

alltför stor belastning. Redan idag är det många som köper ersättare. 

Styrelsen föreslår därför att motionen avslås men att man får i uppdrag att 

vid Höstmötet 2017 redovisa alternativa möjligheter till effektivare 

bevakning med ett måttligt uttag av vaktpass och tekniska hjälpmedel. 

 

Årsmötet beslöt i enlighet med Styrelsens yttrande och förslag. 

 

Motion nr 4. Christer Schön. Organisationärende. 

Motionären meddelade mötet att han dragit tillbaka motionen. 

 

Motion nr 5. Stefan och Sara Hedin. Värmeisolerat båthus för klubbens 

båtpark. 

För att möjliggöra underhåll av klubbens båtar vintertid bör ett båthus med 

värme och elektricitet iordningsställas. Huset bör vara tillräckligt stort för 

klubbens största båtar får plats och vara tillgängligt att hyra även för 

medlemmarnas egna underhållsarbeten. 

 

Styrelsens yttrande och förslag: 

TBK har ett stort antal båtar och fordon som behöver underhållas även under 

dåliga väderförhållanden. Styrelsen delar uppfattningen med motionärerna 

att det föreslagna utrymmet erfordras. Styrelsen föreslår därför att motionen 

bifalles och att man får i uppdrag att tillsammans med motionärerna tar fram 

ett förslag till lösning inklusive budget till Höstmötet 2017. 

 

Årsmötet beslöt i enlighet med Styrelsens yttrande och förslag. 

 

 

13 Övriga frågor. 

Örsholmen. Föredragande Anders Bengtsson. 

Kraftsamling har skett efter beslutet taget av det Extra mötet i juni 2016. 

Delar av styrelsen besökte ön under maj. Flera möten har ägt rum med 

Värmdö kommun. Slutlig ansökan om strandskyddsdispens lämnades i 

oktober in till Värmdö kommun som beviljade ansökan och överlämnade 

ärendet till Länsstyrelsen för beslut om dispens. Bygglovsansökan ligger 

under behandling hos Värmdö kommun men inget beslut är ännu inte fattat 

där. Mäklaren har visat ön för andra intressenter. Ännu har ingen 

direktkontakt tagits med ägaren. Båda anser dock att klubben är seriös i 

upphandlingen.  



 

Vändvägen. Föredragande Anders Svensson. 

Klubben och kommunen har äntligen tecknat ett 30-årigt arrendeavtal. På 

grund av den tidigare osäkerheten har underhållet av huset blivit mycket 

eftersatt. Renoveringsarbetet har igångsatts med nytt tak och reparation av 

grunden. En garageport har satts igen. Alla elinstallationer har rensats bort 

och ersatts. Övervåningen har försetts med gipsplattor. Kommunen har lovat 

att betala 90% av kostnaden för vatten och avloppsanslutning som beräknas 

till  230 000 kr. Applåder från mötet. Det finns dock fortfarande mycket att 

göra inför seglarskolans start i sommar. Bland annat skall ett förråd byggas 

nere vid bryggorna. Bygglov finns redan.  

Anders efterlyste frivilliga som hjälp för att hinna med att få allt klart och 

som uttryckte det: Det måste vara tillfredsställande att få arbeta med en 

sjötomt i Österskär. På en förfrågan om intresset från yrkesgymnasiet 

meddelade Anders att de var upptagna med att renovera skolan men att de 

alltid varit intresserade att hjälpa till. Återigen applåder från mötet. 

 

Kanalstaden. Föredragande Tom Rotsman. 

Kanalstadens vidare utveckling har kommit i skymundan under den östra 

delens tillblivelse men nu är frågan aktuell igen. Kommunen har ett förslag 

till översiktsplan ute för synpunkter och yttrande innan den 14 maj. Vid 

studier av planen är det klart att kommunen inte prioriterar båtlivet. Nästa 

etapp är den västra kanalstaden och därefter den centrala delen där klubbens 

varvsområde ligger. Kommunen vill åt varvsområdet som klubben äger. Det 

finns en liten men dock risk för expropriering. TBK måste agera på ett 

bestämt men kontrollerat sätt. Tom rekommenderade därför mötesdeltagarna 

att gå in på kommunens hemsida för att informera sig vad som händer.  

 

Sören Norrby kommenterade i ett inlägg att båtlivet med varv och hamnar är 

en hörnsten i kommunens verksamhet för att bli den bästa och mest 

attraktiva skärgårdskommunen och att politikerna måste pressas att inte bara 

säga det utan att också arbeta för det.  

 

Uteslutande av medlemskap i Svenska Seglarförbundet. Föredragande 

Rolf Karlsson. 

TBK är som klubb ansluten till Svenska Seglarförbundet. Det betyder att 

motorbåtsförare och nöjesseglare betalar en avgift till ett ändamål som man 

inte är intresserad av eller deltar i. Rolf informerade att inom Viggbyholms 

båtklubb och Näsbyvikens båtsällskap har man bildat klubbar inom 



klubbarna för de tävlingsintresserade och på så minskat årsavgifterna för de 

andra. Han rekommenderade att TBK skulle göra på samma sätt.  

Björn Nordbeck meddelade att frågan hade varit uppe för några år sen men 

att beslutet då blev att TBK skulle fortsätta medlemskapet. Han lovade dock 

att återkomma med ett förslag till Höstmötet 2017.  

 

14 Mötets avslutande. 

Mötesordföranden uttryckte sin tacksamhet att få tillhöra en klubb med en 

styrelse och funktionärer som lägger ner så mycket kraftfullt och ideellt 

arbete. Dessutom tackade han mötesdeltagarna för bra inlägg och raska 

beslut. Därefter avslutade han mötet och överlämnade ordet till klubbens 

ordförande. Stora applåder.  

 

15 Avtackningar etc. 

Björn Nordbeck tackade mötesordföranden Björn Wesström och 

mötessekreteraren Jan Brogren för ett väl utfört arbete och överlämnade 

under applåder blommor. 

Björn fortsatte med att avtacka Göran Lingvall klubbens skattmästare, 

Anders Olsson klubbsektionen och Johan Björklund i valberedningen och 

överlämnade även där under applåder blommor. 

 

Björn meddelade att styrelsen beslutat om att utnämna Sören Norrby och 

Pekka Karlsson som Hedersmedlemmar nr 36 och 37. Motiveringarna lyder: 

 

Sören Norrby har under större delen av sitt liv varit djupt engagerad i att 

förbättra Sveriges miljö, inte minst i våra skärgårdar. Han ledde under 

många år projektet Håll Sverige Rent. Sören har i den kommunala politiken 

alltid arbetat för båtlivets bästa och verksamt bidragit till att TBK i dag äger 

sitt varvsområde något som andra klubbar längtar efter. Sören uppfyller mer 

än väl riktlinjerna för att bli hedersmedlem. Vi är Sören skyldiga ett stort 

tack för Din livsgärning och utnämner Dig därför till Hedersmedlem nr 36. 

 

Pekka Karlsson har under många år med stor entusiasm deltagit i klubbens 

arbete. Han utvecklade utbildningssektionen till att bli ett formligt läroverk 

för medlemmarna med olika kurser inom båtsporten.  

Hans stora intresse för långseglingar gör att han och hans hustru Barbro 

försvinner under horisonten under långa tider men att han alltid återvänder 

till Kålö som är hans kära hemmahamn i Sverige. Där ligger han inte på 

latsidan utan med stor kunskap renoverar han allt som behöver fixas till.  



Pekka och även Barbro är synnerligen goda skribenter och deras reportage 

och berättelser i klubbtidningen Kanalen från resorna över världshaven har 

fascinerat och inspirerat många inom och utom TBK.  

Hans senaste bravad att vinna den prestigefyllda ARC-seglingen från 

Kanarieöarna via Kap Verde till Karibien inte bara i sin klass utan totalt med 

en femtio år gammal båt visar vilken sjöman vi har att göra med. Bättre 

föredöme för TBK får man nog leta efter! 

Vi är Pekka skyldiga ett stort tack för Din livsgärning och utnämner Dig 

därför till Hedersmedlem nr 37. 

 

Stora och långa applåder. 

 

Pekka Karlsson hade återvänt till Kanarieöarna och hade därför inte 

möjlighet att ta till orda men lät meddela att han var rörd och stolt över 

utnämnandet. 

Sören Norrby uttryckte sin tacksamhet över utnämningen och betonade att 

under de många år han arbetat som politiker med miljöfrågor hade han inom 

båtlivet funnit den bästa och mest positiva responsen. Båtlivet ligger i täten 

för aktsamheten för den miljö som man befinner sig i och TBK är bäst i 

Sverige. 

Återigen stora applåder. 

 

16 Årsmötets avslutande. 

Ordföranden Björn Nordbeck tackade mötesdeltagarna för visat intresse och 

avslutade årsmötet. 

 

Vid protokollet: 

 

 

 

Jan Brogren 

 

Justeras: 

 

 

 

Björn Wesström   Hans Palmekrans  Stefan Hedin 


