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TBS verksamhetsberättelse för 2020 

 

Styrelsen för Trollbäckens Båtsällskap får härmed till årsmötet 2021 03 25 avge följande berättelse för 

verksamhetsåret 2020. 

 

Trollbäckens Båtsällskap är anslutet till Saltsjön-Mälarens båtförbund, som i sin tur är anslutet till 

Svenska båtunionen samt Svenska Seglarförbundet/Riksidrottsförbundet. 

 

Antal medlemmar var, under året, 663 seniorer (över 21 år) och 18 juniorer (upp till 20 år). Sällskapets 

årsmöte 2020 hölls den 21 april, digitalt med bas i Tyresö bygdegård. Antalet inloggade var 48 

medlemmar. 

 

Styrelsen har bestått av följande ledamöter och funktioner: 

 

Ordförande  Leif R Johansson vald till årsmötet 2022 

Vice ordförande och Gunnar Klintarp vald till årsmötet 2022 

hamnkapten 

Kassör  Ingemar Hansson vald till årsmötet 2021 

Sekreterare  Hans Strandell  vald till årsmötet 2021 

Ungdomssektionen Maria Suneson Walldow vald till årsmötet 2021 

Informationssektionen Johan Lindström vald till årsmötet 2021  

Varvschef   Rolf Elwin  vald till årsmötet 2022 

Ledamot  Stefan Hermanson vald till årsmötet 2022 

Seglingssektionen Per Englund  vald till årsmötet 2021 

Miljöombud  Magnus Montgomery vald till årsmötet 2021 

Klubbsektionen vilande 

 

Revisorer  

Revisor  Lennart Lundgren vald till årsmötet 2022 

Revisor  Leif Kennerberg vald till årsmötet 2021 

Revisorssuppleant Hans Pettersson vald till årsmötet 2022 

Revisorssuppleant Jens Matsson  vald till årsmötet 2021 

 

Valberedning 

Ledamot  Göran Lindgren (sammank.) vald till årsmötet 2021  

Ledamot  Niclas Mastelle vald till årsmötet 2022 

Ledamot  Helena Kilström vald till årsmötet 2022  

Ledamot  Mats Bejbom  vald till årsmötet 2021 

 

Styrelsearbetet 

År 2020 kommer att gå till historien p.g.a. Covid-19, den pandemi som drabbat oss alla både privat 

och inom näringslivet och våra föreningar. För TBS innebar det en snabb omställning till att träffas 

mindre fysiskt i våra arbetsgrupper och att de normalt så välbesökta medlemsmötena fick hållas 

digitalt med alla dess utmaningar. Vidare fyllde TBS 50 år 2020, något vi hade stora planer för med 

flertalet aktiviteter som samtliga har skjutits på framtiden. Trots denna situation har vi kunnat driva 

TBS på ett fantastiskt sätt med hjälp av alla medlemsinsatser. 

 

Styrelsen utser befattningshavare och arbetsområden. Arbetet utgår från verksamhetsplanen  

och budgeten som antas på höstmötet året innan. Återrapportering till medlemmarna sker på höstmötet 

respektive årsmötet.  

 

Under året har styrelsen haft 12 protokollförda möten samt kallat till två medlemsmöten, höstmötet 

och årsmötet. 
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Sällskapets praktiska arbete utförs av sektioner under ledning av flertalet av styrelsens  ledamöter.  

Vid den nya styrelsens första sammanträde 21 april 2020, digitalt, valdes ledamöter till de 

verksamhetsdrivande sektionerna dvs varvssektionen, hamnsektionen, seglingssektionen, 

ungdomssektionen, infosektionen och miljöombud. Motorbåtssektionen beslöts vilande tills vidare. 

Dessutom anmäldes ett antal funktionärer som bryggbasar, mastgrupp och representant till Vissvass 

vägförening. 

  

Styrelsen har fortsatt att arbeta aktivt under 2020 med vår ansökan för ”Tillstånd för vatten-

verksamhet” som en konsekvens av det föreläggande klubben fick från Länsstyrelsen i januari 2019. 

Vi har haft hjälp av en extern konsult för hanteringen av underlag för ansökan och framför allt den 

betungande Miljökonsekvens-beskrivningen (MKB). MKB har i detalj redovisat hur vår önskade 

hamn skall se ut och dess miljökonsekvenser, påverkan på djur, fiskar, natur samt naturreservatets 

föreskrifter. Som en del av vår ansökan har vi under året tagit prover, mätt upp hamnen med djup och 

position. Komplett ansökan skickades in i april,2020. Därefter har en handläggningsprocess inletts vid 

Nacka Tingsrätt, Mark- och Miljödomstolen. Vår ansökan kungjordes i juni och ytterligare yttranden 

inkom som behövde behandlas och bemötas med TBS kommentarer och synpunkter. 

 

Som en konsekvens av yttranden från Naturvårdsverket m.fl. valde TBS att ändra vår ansökan till att 

inte omfatta muddringsarbeten under den nya vågbrytaren i söder då vi bedömde detta som en alltför 

stor påverkan av flera parters ståndpunkter inom naturreservatet etc.  

 

Vår ansökan har bearbetats av Tingsrätten under hösten och vi kommer under maj månad 2021 att ha 

en huvudförhandling hos Tingsrätten kring vår ansökan. Först därefter kan vi förvänta oss en dom. I 

avvaktan på Dom så kommer inga förändringar i Vissvass att kunna göras och vår ambition med säker 

hamn (Brygga 5/vågbrytaren) ligger på is i avvaktan på detta. 

 

Vår klubb- och driftverksamhet redovisas separat nedan och vi kan konstatera att vi är en mycket 

engagerad och engagerande båtklubb som skall stimulera till trevliga stunder då vi är i eller vid våra 

båtar. Styrelsen jobbar för att erbjuda den trevligaste båtklubben i Tyresö. Som en ideell förening 

måste vi medlemmar hjälpas åt och bidra inom våra respektive kunskapsområden och gärna erbjuda 

det lilla extra av vänlighet och förståelse. Allt arbete i klubben sker på vår fritid och alla behövs. 

 

De viktigare styrelsebesluten under året finns sammanfattade i bilaga. 

 

Höstmötet  

Höstmöte hölls stadgeenligt 23 november, digitalt med bas i Tyresö bygdegård, med 80 inloggade 

medlemmar. 

 

Mötet beslöt bl.a att fastställa styrelsens förslag till handlingsprogram, avgifter, ersättningar,  

årsbudget för 2020 och investeringsplan samt behandling av en motion. 

 

Ekonomin 

Under verksamhetsåret 2020 har sällskapets ekonomiska ställning förbättrats. Resultatet blev  

653.645 kr som är 477 tkr över budget. Intäkterna hamnade dock 28 tkr lägre än budget. I huvudsak 

beroende på att Corona pandemin medfört att Skrovmålet varit stängt och den planerade 50 års festen 

skjutits upp. Vidare utföll lägre kostnader för Hamnen med 196 tkr och Varvsverksamheten med 124 

tkr. De lägre kostnaderna beror på att underhållskostnaderna för hus, bryggor och maskiner blivit lägre 

eller flyttats framåt i tiden. Den uppskjutna 50 års festen reducerade kostnaderna med 105 tkr. Våra 

avskrivningar har också blivit 124 tkr lägre än budget beroende på att den planerade investeringen i en 

ny vågbrytande brygga 5 och en ny brygga 4 inte genomförts på grund av att handläggningen av vår 

ansökan om vattenverksamhet dragit ut på tiden. Vår ansökan om vattenverksamhet har kostat 154 tkr 

mer än budget. Vi har också haft lägre kostnader för seglingssektionen, skrovmålet, Härsö, styrelsen 

och höst- och årsmötet i huvudsak beroende på Corona restriktioner. Förslag till vinstdisposition 

framgår i redovisningen. 
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Vi har under året bland annat investerat i ytterligare y-bommar, en undervattensdrönare, följebåt till 

seglarskolan samt en ny luftvärmepump. Dessutom har vi skrotat en del Y-bommar och sålt några. 

Likviditeten är som en följd av ovanstående bättre än för ett år sedan. Föreningens kassaflöde framåt 

bedöms som ansträngd beroende på de planerade investeringarna. 

 

Nyckeltal  2020 2019 2018  2017  2016

  

Intäkter  2 396 2 441 2 198 2 214 2 342 

Rörelseresultat    654       596    465      566    453 

Eget kapital  4 435 3 460 3 996 3 348 2 599 

Investeringar     167    389 1 168      650 2 556 

Kassaflöde     962    795      62    527   -465

  

Driftverksamheterna 
Varvssektionen   

Gångna verksamhetsåret har präglats av pandemin, men sektionen har haft flera möten dels fysiskt 

Corona säkra utomhus, men de flesta digitalt. Det har inte genomförts några arbeten på varvet som 

krävt många arbetspliktiga, utan uppgifter har gjorts enskilt, t.ex. gräsklippning och röjning. 

 

8 st. medlemmar har genomfört en första teori och praktik-utbildning till sublift förare i höst. Av dem 

var 3 st kvinnor vilket är mycket glädjande. Alla kommer, efter en uppföljning att börja köra under 

sjösättningen i vår. Fler medlemmar har anmält intresse och de kommer få utbildning under 2021. 

Den sjösättnings/torrsättningsmetod som använts under året kommer även gälla under 2021. 

 

Installation av larm har påbörjats med förläggning av slang och ny utrustning är beställd. Kamera-

systemet uppgraderas kontinuerligt och har en avskräckande effekt, då varvet inte utsatts för några 

rapporterade stölder trots hög aktivitet i närområdet. Frivillig vaktgång har också bidragit och vi tackar 

dem som ställt upp för detta. 

 

Varvets maskinpark har fått normalt underhåll/service med bra driftsäkerhet. Ett slangbrott, antennläge 

samt kontaktfel har justerats/åtgärdats på subliftarna. Vid dessa tillfällen har reserv sublift körts för att 

inte försena båt hanteringen den dagen.  Översyn av elanläggningen och rördragning av vatten har inte 

gjorts, utan kommer ske framöver. 

 

Skrovmålet har hållits stängt under året men vi hoppas kunna öppna upp i höst. 

  Hamnsektionen 

Hamnsektionen har under 2020 ansvarat för hamnområdenas och bryggors underhåll och 

förbättringsarbeten samt medlemmarnas bryggplatsfördelning, vakttjänstensplanering och 

genomförande.  Under 2020 har vi haft 60 båtar i Storängen av 60 möjliga och 274 båtar i Vissvass av 

275 tillåtna. Kön till hamnarna har ökat med ca 30% vilket till viss del kan förklaras med att många 

skaffat båt till följd av pandemin. 

 

I Storängen har inga större förändringar utförts, endaste mindre justeringar. I Vissvass har vi lagt om 

delar av brygga 3 och 4. Justeringar av de andra bryggorna har utförts. Undersökningar av brygga 4:s 

sprickbildningar har fortsatt.  

 

Coronapandemin har förstås försvårat möjligheten till arbetsplikter. Vi har därför infört en möjlighet 

till arbetsplikt via egen försorg och extra frivillig vakt. Under november infördes frivillig vakt i 

Storängen som genomfördes med ett bättre utfall än väntat. Troligen har detta också medfört att vi 

sluppit påhälsningar och stölder.  Vi har även infört ny rapportering via hemsidan under 2020 av 

vaktpass och arbetsplikter med mycket goda resultat och enkel uppföljning. 

 

Gräsmattor, murar och stenläggningar har återställts efter skador från vildsvinen. Elstängsel kommer 

vara öppet och avstängt under sommarperioden. Ny grind till parkområdet är nu återställd efter att den 
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andra togs bort vid elarbeten. El-installationen i Vissvass, nya matningen, var utlovad under 2019, är 

inte utförd av Vattenfall. Den matning vi har idag räcker för befintlig verksamhet, men är dock 

begränsad. Vi har blivit lovade att detta skall bli klart 2021. 

 
Arbetet med att få lagfört vattenverksamheten i Vissvass och säker hamn med anläggning av 

vågbrytare har fortsatt och varit arbetskrävande under 2020, se vidare ovan under styrelsearbetet. 
 

Miljöarbetet 

Löpande inspektioner. TBS har ett löpande pågående miljöarbete som varje år inspekteras av 

Södertörns Miljö- & Hälsoskyddsförbund (SMOF). Inspektionerna omfattar alla möjliga förhållanden 

såsom hantering av miljöfarligt avfall, vem som transporterar miljöfarligt avfall, dokumentering av 

rutiner, vilka bottenfärger som används eller har använts, hur vi förvarar skadliga vätskor som 

rengöringsmedel och drivmedel. Vår rapportering av miljöarbetet under 2020 ledde inte till några 

anmärkningar eller förelägganden från SMOF. 

 

Uppdatera era uppgifter varje år. TBS för register över allt som behövs - så gott det går - men 

registerföringen bygger till stor del på att medlemmarna själva fyller i sina uppgifter i Båtunionens 

register. Alla uppgifter i registret ska alltid vara uppdaterade. Medlemmarna ska fylla i sina uppgifter i 

registret VARJE ÅR vilket alla inte känner till. 

 

Bottenfärg. TBS har beslutat att enbart tillåta hård färg och inte sk mjuk självpolerande bottenfärg. Det 

gäller hos TBS trots att Kemikalieinspektionen godkänner självpolerande mjuka bottenfärger. Orsaken 

till beslutet är att den självpolerande färgen kladdar av sig på upptagningsutrustningen och därmed på 

andra båtar. När färgen hamnar på fel ställe är den svår och ibland mycket dyr att ta bort. Vi har tyvärr 

kvar mjuk självpolerande färg på några få båtar, vars ägare måste ta bort den.Under 2020 har det 

kommit regler om att sanering av bottenfärg ska anmälas till SMOF på blankett som finns på TBS:s 

hemsida. Den borttagna bottenfärgen ska tömmas i TBS:s miljö-container om du inte själv anlitar och 

bekostar professionell transportör för hantering enligt de nya reglerna om Naturvårdsverkets 

elektroniska avfallsregister. 

 

Klubbverksamheterna 
Seglingssektionen 

Året 2020 börjande med att Christer Larsson körde en kustskepparutbildning för klubben. I februari 

genomförde vi en förstahjälpen utbildning som hölls av Leg Akutsjuksköterska Jenny Delin. Utbild-

ningen var mycket uppskattad och HLR utbildning planerades till hösten, men med den fick ställas in 

på grund av Corona.  
 

Som alla vet blev 2020 annorlunda. Många kappseglingar ställdes in. Där vi av tradition haft många 

deltagare. Lidingö runt – inställt, Ornö Runt – Inställt, Raymarine 2 star – Inställt, Gotland Runt –

Inställt….  
 

Men lite segling blev det i alla fall. Onsdagsseglingarna blev succé utöver serien så fortsatte vi segla in 

i Juli och tjuvstartade i tidiga Augusti. Totalt var det över 50 båtar som har deltagit i vår serie. Många 

onsdagar var det en bra bit över 20 båtar i startfältet. Detta ställde förstås ett ökat krav på sport-

manaanda och säkerhet vilket i allt väsentligt sköttes med bravur. Vinnare i årets serie blev Conny 

Sparrwardt med sin Linjett, Johan Lindskog knep andra platsen First 36.7 och trea kom Jari Niemi 

med Malbec 360.  
 

Vi arrangerade själva en Corona-säkrad tävling genom att segla runt Ornö (då Ornö runt var inställt). 

Det var cirka 25 deltagande båtar, och det kändes nästan som ett riktigt race. Många har gett oss 

uppskattande kommentarer för detta initativ.  

 

Sandhamn Open genomfördes som enbart en short handed segling och där närvarade MayLis Farneas 

med sin J105 och Pernilla Uhlin Archambault A31. Kräftköret fick en hej dundrande start med pigga 

seglare. (På grund av Corona var den traditionsenliga kräftskivan kvällen innan inställd.) Ett bra 
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deltagande med Coronasäkrad samkväm efter målgång. Säsongen avslutades nästan traditionsenligt. 

Vår Ålandssegling blev naturligtvis inställd, men vi skapade en lika lång bana i skärgården med mål i 

Nynäshamn där besättningarna kunde vila ut. Detta är ju också vårt klubbmästerskap som vanns av 

Göran Ricking med välkända Valkyria, Johan Lindskog satte även här andra platsen och trea kom 

Tomas Höjer med sin Omega 42.  

 

Segelsektionen satsar långsiktigt på utbildning inom seglingsledning och domare sanktionerat av 

svenska seglarförbundet. Under 2020 har klubben en certifierad seglingsledare blå och en domare blå.  

2020 avslutades att vi tog extern hjälp för att kunna köra navigationsutbildning på distans på grund av 

corona situationen. Vi hoppas att kunna gå tillbaka till att hålla navigationsutbildning i egen regi under 

hösten 2021. 

 
Ungdomssektionen  

Verksamhetsåret 2020 är ett år som går till historien som flexibilitetens och anpassningens år p.g.a. 

den rådande pandemin. Något som påverkade även ungdomsverksamheten, dock inte så stor 

utsträckning som andra idrotter. Eftersom verksamheten är utomhus och på vattnet har vår verksamhet 

kunnat fortsätta nästan som vanligt, vilket vi är väldigt tacksamma för. Att något är ”som vanligt” 

under ett år när nästan ingenting är som vanligt.  

 

Men lite anpassningar vid tex ankomst och sjösättning av jollar har vi haft, vi har heller inte haft 

någon storsamling i år varken vid uppstart eller vid avslutningens pris- och diplomutdelning utan vi 

har enbart varit i våra smågrupper i år. Dock valde vi att samarbeta mer över grupperna i år. Piraterna 

(nybörjare 5-8 år) + nybörjaroptimister samt fortsättningsoptimister + Lasergruppen. Om piraterna 

ville testa optimist vid gynnsamma vindar (mycket lite vind) fanns möjlighet till det, något som vi 

uppfattade att både elever och ledare uppskattade. Framför allt för att vi upplevt att Pirater som gått 

upp till nybörjaroptimist, ibland blivit rädda eller känt sig osäkra när de plötsligt sitter själva i båten, 

vilket resulterat i att de inte vill prova igen. Något vi verkligen vill förhindra. Detsamma gällde för 

fortsättningsoptimister och Laser, där man också kunde testa Laser vid gynnsamma vindar eller segla 

två i Laser. Detta är något vi kommer att fortsätta med under kommande säsong.  

 

Under 2020 var framför allt vårens seglingstävlingar inställda, så planen att kunna åka till tävlingar i 

gemensam trupp har inte kunnat genomföras på det sätt som vi önskat. Några tävlingar blev det dock 

på sensommaren. En av de tävlingar som genomfördes i Stockholms-området var Gill Stockholms 

Cup, där vi hade 4 deltagare från TBS, både optimister och Laser.  En träningsdag för Laser 

arrangerades på Bosön med efterföljande Distriktsmästerskap i Laser. Seglarskolans deltagande vid en 

onsdagssegling blev dessvärre inställd men vårt eget KM och Höstcupen (arrangerad av TBK) blev av, 

dock med mycket starka vindar vilket blev en utmaning för många. 

 

Vi har under våren köpt en ny följebåt till Ungdomsverksamheten, ett mycket uppskattat tillskott till 

vår verksamhet. Vi har även haft två möten för ungdomskommittén där vi planerat respektive 

utvärderat verksamheten, samtidigt har vi passat på att vårda vår anläggning. 

 

Seglarskolan är certifierad av Svenska Seglarförbundet och vi fortsätter att registrera deltagarna i 

idrott online, vi använder utvärderingsenkäten från SSF, får övningar, material och arbetar löpande 

med att förbättra verksamheten.  

 
Informationssektionen 

Under 2020 har TBS fått en ny hemsida som möter kraven för man kan förvänta sig av en båtklubb 

under 2020-talet. Arbetet med att få in medlemsansökningar direkt i BAS har varit framgångsrikt och 

nedlagd tid på administration kan istället fokuseras på andra förbättringar såsom uppdatering av 

information på hemsidan, framtagning av rutiner för verksamheten etc. Informationen om att man kan 

registrera sig som familjemedlem har nått ut till ett flertal medlemmar och familjemedlemskap blir allt 

vanligare, vilket är positivt. Genom att nå ut till flera i samma hushåll får vi bättre 

informationsspridning om t.ex. nyheter, utbildningar osv. För familjemedlemskap kontaktas 

registeransvarig via tbsregister@trbs.se.  

mailto:tbsregister@trbs.se
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Facebookgruppen ”Trollbäckens Båtsällskap” och dess slutna grupp, ”Gruppen 

Trollbäckens Båtsällskap”, har fungerat väl och är en fortsatt viktig plattform för 

klubben. Informationen på hemsidan trbs.se har uppdaterats med det material vi fått från medlemmar 

och sektionsledare. Material som önskas publicerat på hemsidan bör mailas till 

information@trbs.se. E-post och sms skickas per automatik som påminnelse om bokade aktiviteter 

samt manuellt vid akuta händelser. Båtunionens BAS-register har utnyttjats för fakturering, 

vaktbokning, kurser, torr- och sjösättning samt arbetsplikt. Samtliga medlemmar med sommar- 

och/eller vinterplats har tagit emot sina fakturor per e-post. 

 

Styrelsen vill slutligen tacka alla funktionärer och medlemmar för ett omfattande och väl 

genomfört arbete 2020. 

 

 

 

 

 

Leif Johansson Gunnar Klintarp Hans Strandell 

ordförande  vice ordförande sekreterare 

 

 

 

Ingemar Hansson Rolf Elwin  Stefan Hermanson 

kassör  varvschef  vice varvschef 

 

 

 

Magnus Montgomery Johan Lindström Per Englund 

miljöombud  infosektionen  seglingssektionen 

 

 

 

Maria Suneson Walldow, ungdomssektionen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://trbs.se/
mailto:information@trbs.se
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Viktigare ärenden och beslut fattade av TBS:s styrelse och vid 

medlemsmöten 2020 
 

Administrativa området 
 

Årsmötets ekonomiska redovisning för 2019 

Rörelseresultatet för 2019 var 396.982 kr. Verksamhetsberättelse, vinstdisposition, samt resultat- och 

balansräkningarna godkändes (2020 04 21 § 10).  

 

Årsmötets val av styrelseledamöter i TBS för 2020-21, revisorer och valberedning 

Årsmötet beslöt att antalet styrelseledamöter ska vara 10 samt att välja tre ledamöter samt ordförande i 

styrelsen på två år, (2020 04 21,§ 13).  

 

Årsmötets beslut med anledning av inkommen motion 

En motion angående om byggande av vindskydd/carport på Storängen har inkommit. Årsmötet 

beslutar att avslå motionen (2020 04 21 § 12a). 

 

Årsmötets beslut om valberedningen 

Årsmötet beslöt, med anledning av styrelsens proposition, att förändra valberedningens 

mandatperioder och antal ledamöter (2020 04 21 § 12 b). 

  

Årsmötets information om viktigare beslut 

- en ny hemsida 

- nytt arrendeavtal om Vissvasshamnen 

- nya regler om bottenfärger 

- TBS 50-år redovisning av program  

2020 04 21 § 16) 

 

Val av styrelsens funktionärer för 2020 

Styrelsen valde vice ordförande och ansvariga för samtliga sektioner samt övriga representanter i 

sektionerna, miljöombud och representant i Vissvassvägens vägförening, (nr 4, 2020 04 27 , § 5). 

Motorbåtssektionen beslöts vilande tillsvidare. Klubbsektionen sköts av seglingssektionen. 

 

Avtalet om delaktighet i Härsöhamnen har sagts upp 

Nacka Förenade Båtklubbar har sagt upp vårt deltagande och rätt att använda Härsöhamnen (2020 02 

04, § 9) 

 

Ansökan om Vattenverksamhet i Vissvass 

Länsstyrelsen i Stockholms län har, i ett föreläggande 2019 01 24, anmodat TBS att ansöka om 

tillstånd för vattenverksamhet i Vissvasshamnen. TBS har anlitat Golder som konsult inför ansökan. 

Styrelsen har därefter slutför ansökan och inskickat till Nacka Tingsrätt (20 03 31 §8 a). 

Nacka tingsrätt har begärt TBS yttrande över de inlagor som inkommit med anledning av vår ansökan. 

Styrelsen har utarbetat ett yttrande och skickat på föreskriven tid 31.8, (nr 8 2020 08 24 § 6a).  

Tingsrätten återkom om att fastighetsbestämning först måste göras för beslut om TBS ansökan, 

(nr 20200907 §6). 

 

Lantmäteriet meddelade 2020 11 30 sitt beslut, till TBS förmån, att vattnet inte är samfällt ägt. 

Tingsrätten kan nu fortsätta sin hantering av ansökan.  

 

Uppskjutet firande av TBS-50 år 

Jubileumsprogrammet skjuts till 2021 pga Covid-19 (2020 05 26 § 6). 

 

Frågor kring vårt avgiftssystem 

En översyn av våra avgifter och dess system har gjorts och fortlöpande görs. 
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Beslut så här långt: 

- avgiften till seglarskolan höjs till 500 kr inkl. medlemsavgift. Medlemsavgiften för övriga ungdomar 

höjs till 100 kr 

- investeringsavgiften ska vara kvar 

- vinterplatserna beräknas enligt gällande modell 

-”bryggägarbegreppet avskaffas” 

- en arbetsgrupp arbetar vidare med avgifterna 

   

Miljöfrågor 

En enkät från SMOHF har besvarats (nr 8, 2020 08 24 § 5 f). 

Den årliga rapporten till SMOHF redovisades och skickas in 15.12, (nr 12, 2020 12 15 § 7). 

 

Höstmötets beslut om verksamhetsplan och ekonomi för 2021 

Höstmötet beslöt budget, investeringar och verksamhetsplan samt godkännande av ekonomisk 

långtidsplan.  

Styrelsens förslag till arvodessystem ska utredas av styrelsen och tas upp till årsmötet 2021. 

Styrelsen förslag till avgiftshöjningar vad gäller medlemsavgifterna, bryggplatsavgiften, 

vinterplatsavgiften och investeringsavgiften godkändes. Slopandet av de särskilda avgifterna för 

brygg- och vinterplatserna år 1-6 godkändes (2020 11 23 § 7). 

Styrelsen redovisade planeringsläget för TBS:s 50-årsfirande. 

Styrelsen redovisade aktuell information om läget gällande ansökan om vattenverksamheten i 

Vissvass.  

(2020 11 23 § 9). 

 

Motion till höstmötet om permanentning av vägen från Brakmarsvägen till båtklubbarna 

Höstmötet beslutade bifalla motionen (2020 11 23 § 8). 

 

Varvet, hamnar och bryggor 
 

Nya rutiner vid sjösättningen pga. Coronasmittan 

Medlemmarna meddelades att nya rutiner ska gälla vid sjösättningen för att förhindra smittspridningen  

(nr 3, 2020 03 31 § 6a). 

 

Försök med vinterliggare i bryggorna i Storängen 

Styrelsen beslutade att på försök nyttja sommarbryggan i Storängen (nr 10 2020 10 08 § 6)  

 

 

 
Hans Strandell 

sekreterare  
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Ekonomisk redovisning 
 

Eget kapital           Fond-     Balanserad         Årets      Totalt 

          medel           vinst               resultat 

Ingående balanser 1 495 948 1 367 848 596 256 3 460 052 

Beslut enligt föreningsstämma  1 964 104 -1 367 848 -596 256 0 

Årets investeringsavgifter  251 250   251 250 

Justering mot anläggningar   70 000 70 000 

Årets resultat    653 621 653 621 

Utgående balanser  3 711 302 0 723 621 4 434 923 

 

Förslag till vinstdisposition  

Styrelsen föreslår att till förfogande balanserade vinstmedel och fondmedel:  

Fond för vågbrytande brygga 5                  1 500 000                  

Fond för ny brygga 4                      800 000 

Fond för vågbrytande brygga 1                  1 000 000 

Fond för ny slamkrypare                      165 052 

Årets investeringsavgifter                       251 250 

Årets vinst                       723 621 

                    4 434 923 

Disponeras så att i ny räkning fonderas till: 

    Fond för vågbrytande brygga 5                  1 500 000                  

    Fond för ny brygga 4                      800 000 

    Fond för vågbrytande brygga 1                  1 000 000 

    Fond för ny slamkrypare                     800 000 

    Fond för miljöåtgärder                      100 000 

    Fond för nytt/flyttat klubbhus                               134 923 

    Totalt disponerade vinstmedel                  4 434 923 

 

Resultaträkning Not 2020  2019  

Medlemsavgifter  1 230 250  146 048 

Erhållna bidrag  8 584  4 746 

Verksamhetsintäkter  2 156 942  2 191 530 

Försäljningsintäkter  20  97 009 

Övriga rörelseintäkter  0  1 700 

Summa intäkter  2 395 796  2 441 033 

Verksamhetskostnader     

   Kostnader Vissvass  -330 507  -233 828 

   Kostnader Storängen            -354 024  -456 506 

   Övriga verksamhetskostnader   -82 508  -141 981 

Övriga externa kostnader     

   Gemensamma och administrationskostnader  -411 524  -413 148 

Avskrivningar 2 -503 016  -537 436 

Summa kostnader  -1 681 579  -1 782 899 

Rörelseresultat  714 217  658 134 

Ränteintäkter och liknande intäkter  134  248 

Räntekostnader  -60 706  -64 856 

Summa finansiella poster  -60 572  -67 979 

Årets resultat  653 645  396 982 
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Balansräkning Not 2020-12-31  2019-12-31 

Anläggningstillgångar 3    

   Mark  1 674 000  1 674 000 

   Byggnader  85 293  106 617 

   Maskiner och inventarier  2 996 176  3 240 444 

Summa anläggningstillgångar  4 755 469  5 021 061 

Omsättningstillgångar     

   Varulager  0  18 800 

   Kortfristiga fordringar     

      Medlemsfordringar  12 254  17 571 

      Förskott Ungdomsverksamheten  329  0 

      Övriga kortfristiga fordringar  0  0 

      Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  18 341  11 246 

Summa kortfristiga fordringar  30 924  28 817 

Kortfristiga placeringar  -  - 

Kassa och bank  2 529 921  1 567 601 

Summa omsättningstillgångar  2 560 845  1 615 218 

     

Summa tillgångar  7 316 314  6 636 279 

     

Eget kapital 4    

  Balanserade vinstmedel  0  1 367 848 

  Justering anläggningsreserv  70 000  0 

  Årets resultat  653 621  596 256 

Fonder för investeringar  3 460 052  0 

Investeringsavgifter  251 250  1 495 948 

Summa eget kapital  4 434 923  3 460 052 

     

Långfristiga skulder 5    

   Skulder till kreditinstitut  1 165 820  1 362 488 

   Y-boms- och nyckeldepositioner  1 482 567  1 532 567 

Summa långfristiga skulder  2 648 387  2 895 055 

Kortfristiga skulder     

   Kortfristiga skulder till kreditinstitut 5 196 667  196 668 

   Leverantörsskulder  24 463  68 382 

   Övriga kortfristiga skulder  0  0 

   Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  11 874  16 122 

Summa kortfristiga skulder  233 004  281 172 

Summa skulder och eget kapital  7 316 314  6 636 279 
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Tilläggsupplysningar 

 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

  

Bokslutet är upprättat i enlighet med BENAR 2010:1 , Allmänna råd  

för ideella föreningar som upprättar förenklat bokslut, samt BFNAR 2013:2,  

Allmänna råd om bokföring.  

 

Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet minskat med avskrivningar  

enligt plan utifrån tillgångarnas bedömda ekonomiska livslängd.  

 

Fodringar värdens till belopp som beräknas inflyta.  

Den löpande redovisningen bokförs enligt god redovisningssed med tillämpande av 

faktureringsmetoden.  

 

Not 2 Avskrivningar på anläggningstillgångar  

 

Bedömda livslängder Livslängd % 

   

Byggnader 10 år 10% 

Slamkrypare 12 år 8,33% 

Maskiner och bryggor 15 år 6,67% 

Y -bommar 10 år 10% 

Jollar, småbåtar och bevakningssystem 5 år 20% 

 

 

Not 3 Anläggningstillgångar                 2019-12-31           2019-12-31           

Mark     

Ingående anskaffningsvärde  1 674 000  1 674 000 

Utgående anskaffningsvärde  1 674 000  1 674 000 

    

Bokfört värde  1 674 000  1 674 000 

    

Byggnader     

Ingående anskaffningsvärde  306 114  306 114 

Årets anskaffningar  -  - 

Utgående anskaffningsvärde 306 114  306 114 

    

Ingående ackumulerade avskrivningar -199 497  -178 173 

Årets avskrivningar -21 324  -21 324 

Utgående ackumulerade avskrivningar -220 821  -199 497 

    

Bokfört värde  85 293  106 617 
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Not 3 Anläggningstillgångar, forts     2020-12-31                      2019-12-31  

 

Maskiner och inventarier    

Ingående anskaffningsvärde 8 492 104  8 308 946 

Årets avyttringar /utrangeringar 

Årets anskaffningar  

-9 000 

167 454 

 -32 000 

1 590 042 

Avskrivning av årets anskaffningar mot 

Fond(+ =anläggningsreserv 2020) 

 

70 000 

  

-1 374 884 

Utgående anskaffningsvärde 8 720 558  8 492 104 

    

Ingående ackumulerade avskrivningar -5 251 660  -4 767 546 

Årets avyttringar /utrangeringar 9 000  32 000 

Årets avskrivningar -481 722  -516 144  

Utgående ackumulerad avskrivningar -5 724 382  -5 251 660 

    

Bokfört värde 2 996 176  3 240 444 

    

varav Storängen 502 787  474 870 

varav Slamkrypare 947 187  1 073 504 

varav Vissvags 1 025 469  1 170 105 

varav Y-bommar 365 686  405 869 

varav bevakningssystem 25 410  39 283 

varav jollar o småbåtar 72 920  47 420 

varav låssystem 56 717  29 393 

 2 996 176  3 240 444 

 

Not 4 Eget kapital 

Mot eget kapital har en uppskrivning skett av anskaffningsvärdet på anläggningstillgångarna 

med 70 000kr. Detta för att på ett korrekt sätt registrera befintliga anläggningar i det nya 

anläggnings-systemet. Detta har ökat det egna kapitalet med 70 000 kr. Vidare har små 

justeringar skett med 24 kr för att få korrekta avskrivningar och ingående balanser i det nya 

anläggningssystemet. Detta har minskat det egna kapitalet med 24 kr. 

 

Not 5 Långfristiga skulder  

 

Av de långfristiga skulderna förfaller 196 667 kr inom ett år, vilket redovisas som kortfristig  

skuld. Y -boms och nyckeldepositioner är icke räntebärande skulder.  

 

 

Not 6 Ställda säkerheter, fastighetsinteckningar        2 510 000     2 510 000  
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