
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRÄLHAVETS BÅTKLUBB 20110330 
ÅRSMÖTESPROTOKOLL 
60 medlemmar deltog i mötet. 
Till protokollet hör en bilaga 
 
 
Mötets öppnande 
TBK:s ordförande Christer Fagerhäll hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat. 
 
1. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt och godkännande av fullmakter 
 Årsmötet ansåg att utlysning skett på rätt sätt. Inga fullmakter presenterades. 
 
2. Fastställande av dagordningen 
Den med Kanalen och hemsidan utsända dagordningen fastställdes att gälla för mötet med 
kommentaren att Proposition nummer 1 behandlas under pkt 8 (Stadgefrågor) 
 
 3. Val av mötesordförande och mötessekreterare 
Till mötesordförande valdes Sven Hugosson och till mötessekreterare Björn Nordbeck. 
 
4. Val av justeringsmän, tillika rösträknare, vilka jämte mötesordföranden skall 
justera årsmötets protokoll 
Till justeringsmän, tillika rösträknare, valdes Jan Tjärnsved och Tommy Tegge 
 
 
5. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkningar för det 
senaste verksamhetsåret 
Årsmöteshandlingarna fanns tillgängliga före och vid mötet.  
Mötet beslutade att lägga verksamhetsberättelsen och resultat- och balansräkningen till handlingarna. 
 
6. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under räkenskapsåret 
Valde revisorn Göran Lingvall läste upp delar av revisionsberättelsen i vilken revisorerna 
avslutningsvis tillstyrker dels, att resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2010 fastställs, dels 
att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.  
 
Mötet beslutade att lägga revisionsberättelsen till handingarna. 
 
 
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 
Mötet beslutade dels att fastställa resultat- och balansräkningarna, dels att bevilja 
styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010-01-01 – 2010-12-31. 
 



 
8. Stadgefrågor 
 
Proposition nr 1 

Under våren 2010 tillsatte styrelsen i TBK en projektgrupp, som fick till uppgift att se över klubbens 
stadgar. Projektgruppen bestod av Jan Brogren, Björn Nordbeck och Tom Rotsman. Efter enskilt 
tänkande och gemensamma överläggningar, samt kontakt med RF:s (Riksidrottsförbundet) jurist, har 
gruppen kommit fram till bifogat förslag. Förslaget har tidigare presenterats på TBK:s höstmöte den 
10:e November, samt godkänts av TBK:s styrelse.  
TBKs styrelse föreslår härmed att årsmötet tar beslut om bifogade stadgeändringar. Styrelsen rättar 
därefter två korrekturfel ; par 22 pkt 5 skall vara rösträkna; par 22 pkt 13a skall avslutas med eller. 
 
Årsmötet beslutade i enlighet med Styrelsens förslag.  

Årsmötet beslutade också att redan vid detta årsmöte tillämpa två års mandatperioder även för 
sektionsstyrelser 
 
 
 
9. Fastställande av verksamhetsplan och budget för nästkommande 
verksamhetsår 
TBK ordf Christer Fagerhäll redovisade verksamhetsplanen i stort för 2011 samt turerna tillsammans 
med kommunen angående Jollecenter. Gunnar Lundell redovisade planer för klubbhuset mm; Anders 
Berglund redovisade delar av Klubbsektionens planerade verksamhat; speciellt ungdomssatsningen 
och certifieringen av Seglarskolan. Anders Olsson redogjorde för pågående verksamhet vid Varv; bla 
de sista 5000 kvm mark hårdgörs; Kungsängen lämnas;   nytt subliftgaragebyggs ; mastkranarna 
färdigställs; plan och medel för fördjupning av slipfickan tas fram. 
 
Bengt Thunstedt redovisade kommande verksamhet bl a förstärkta bryggförankringar och ökad 
elsäkerhet 
 
Årsmötet godkände styrelsens förslag till verksamhetsplan och resultatbudget för 2011 
 
 
10. Fråga om bildande eller nedläggande av sektion 
 
Inget förslag förelåg 
 
11. Fastställande av årsavgift och övriga avgifter 
Årsmötet fastställde medlemsavgifter och övriga avgifter enligt styrelsens förslag. 
 
 
 
 
12. Val av funktionärer 
Thomas Munck föredrog valberedningens förslag: 
 
Styrelsemedlemmar i två år 
Tom Rotsman 
Lotta Bjurman 
(övriga styrelsledamöter är antingen redan valda på ett år till resp redovisas under resp Klubb-, Varvs- 
och Hamnsektion) 
 
Sektionsstyrelser för en tid av två år 
 



 
Klubbsektion 
Ordf Anders Berglund (ingår jämväl i Styrelsen) 
v ordf Anders Olsson 
Sekr Vakant 
 
 
 
 
 
 
Utbildning 
Ordförande Vakant 
Vice ordförande Magnus Ohlson Nyval 
Sekreterare Bo Höncke Omval 
 
Sjösport 
Vakant 
 
 
 
Varv 
Ordförande Christian Claesson Nyval (ingår jämväl i Styrelsen) 
Vice ordförande Jan Stendahl Nyval 
Sekreterare Alf Eriksson Omval 
 
Hamn 
Ordförande Bengt Thunstedt  Omval (ingår jämväl i Styrelsen) 
Vice ordförande Magnus Viberg Omval 
Sekreterare Mikael Djulstedt Omval 
 
Kappsegling 
Ordförande Mats Andersson Omval 
Vice ordförande Johan Anderson Omval 
Sekreterare Jonas Andersson Omval 
Flerskrov Björn Hägerman Omval 
 
 
Fest 
Ordförande My Birgersson-Olsson Omval 
Vice ordförande Vakant 
 
 
Bevakning 
Ordförande Mats Sundin Nyval 
Vice ordförande Lars Möllersten Omval 
Sekreterare Sven Göran Svensson Omval 
 
Revisorer (ett år) 
Ordinarie Jan Carell Omval 
Ordinarie Göran Lingvall Omval 
Suppleant Sören Fredriksson Omval 
 
 
 
 



 
 
 
Valberedning 
Stefan Hedin sammankallande 
Björn Torstensson 
Bo Eklund 
 
Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens  förslag. 
Årsmötet uppdrog åt styrelsen att försöka fylla vakanserna. 
 
Frågan om att välja även sektionsstyrelserna omlott för att säkra kontinuitet i likhet med 
huvudstyrelsen togs upp. Beslöts att uppdra åt styrelsen att hantera detta. 
 
Mötesordföranden tackade valberedningen för dess arbete. 
 
13 Motioner 
 
Motion nr 1 
 
Mitt förslag är  att vi diskuterar målsättningar med en jolleuppläggningsplats. Vidare att vi utreder 
kostnader för att bygga/färdigställa uppläggningsramper för förvaring av jollar.  
Förslagsvis söker vi:  
Möjlighet att låsa jollarna och inhägna området.  
Ramp för sjösättning i anslutning till uppläggningsområdet.  
Bilväg med mindre parkeringsområde i anslutning till uppläggningsområdet.  
Någon form av förvaringslösning typ hyllor så jollarna kan travas någotsånär effektivt.  
Plats för ett större antal jollar 
 
Magnus Lindgren  
Medl 4110 
NF S 353 
 
 
Styrelsen föreslår att frågan utreds tillsammans med motionären 
 
Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag 
 
Motion nr 2 
 
Som utbildningsansvarig och navigationslärare har jag haft anledning att försöka förstå de senare årens 
lagstiftning och blir då förvånad och förskräckt av lagarnas utformning och bakgrund.  
Jag vill därför att årsmötet beslutar att styrelsen skall driva att SBU och SSF skall lämna sin politiska 
neutralitet och öppet redovisa hur de olika partierna ser på olika båtfrågor och hur SBU resp. SSF ser 
på detta.  
Exempel på konstiga lagstiftningar de senaste åren är  
"Bottenfärgsförbudet"  
Nykterhetslagstiftningen  
Toalettutsläppsförbudet  
 
Hälsningar Leif Thedvall 
 
 
 



Styrelsens yttrande och förslag: TBK kan inte driva politiska frågor som politiskt obunden 
idrottsförening. Denna typ av frågor hanteras av SBU och styrelsen ser ingen anledning att ifrågasätta 
deras arbete. Styrelsen föreslår att motionen avslås. 
 
 
Årsmötet beslöt att TBK styrelse driver dylika rikspolitiska båtfrågor endast genom SMBF/SBU. 
 
 
 
 
Motion nr 3 Ang dykdalber i Rödbosundet 
 
Någon har uppfört några dykdalber i Rödbosundet vilket gör det svårt att mötas. 
 
Jan Brogren föreslår att Årsmötet ger Styrelsen i uppdrag att 
 
1. Utreda om det givits något tillstånd av exempelvis Sjöfartsverket, Länsstyrelsen eller kommunen att 
uppföra dykdalberna 
 
2. Om tillstånd givits utreda om dykdalbernas placering måste visas på sjökortet då Rödbosund är att 
betrakta som farled 
 
3. Om tillstånd givits utreda om dykdalberna skall belysas nattetid för att undvika påkörning 
 
4. Om inte tillstånd givits ta kontakt med dem som uppfört dem och diskutera behovet av dem med 
iakttagande av ovanstående problem 
 
 Österskär 23 februari 2011 
Jan Brogren 
Medlem nr 50029 
 
 
Styrelsen föreslår att frågan utreds enligt den första punkten 
 
Årsmötet beslöt enligt motionärens  förslag 
 
 
 
 
15. Övriga frågor 
Inga övriga frågor förelåg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. Mötets avslutande 
Christer Fagerhäll  
- avtackade avgående varvsordföranden Anders Olsson med en blomma 



- avtackade mötesordföranden resp mötessekreteraren med varsin blomma. 
och förklarade därefter årsmötet avslutat. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Björn Nordbeck 
 
 
 
Justeras 
 
 
Sven Hugosson   
Mötesordförande  
 
 
Jan Tjärnsved      Tommy Tegge 
Justeringsman    Justeringsman 
 


