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KALLELSE TILL HÖSTMÖTE 2012  
 
Enligt gällande stadgar kallas du en andra gång till Höstmöte i båtklubben 
 
 Datum: Lördagen den 17 november 2012 Tid: 17.00 
 Plats: Tyresö Bygdegård Kyrkvägen 7, Tyresö 
Buss 875 har ändhållplats vid Tyresö Kyrka. 
 
Efter mötet har Klubbmästeriet inbjudit till Höstfest, se andra sidan. Glöm inte att anmäla dig till 
denna vanligtvis mycket trivsamma fest. 
 
För höstmötet föreslås följande dagordning: 
Mötets öppnade 

1. Fråga om mötets behöriga utlysande  
2. Godkännande av dagordningen 
3. Val av mötesfunktionärer 

 a.  Ordförande 
 b.  Sekreterare 
 c.  Två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordförande justera dagens protokoll 

4. Information från styrelsen 
 a.  Ekonomi 
 b.  Hamnen 

5. Motioner, se nedan 
6. Årets TBK-seglare 
7. Övriga frågor 
8. Mötets avslutning 

Välkommen 
TYRESÖ BÅTKLUBB 
Styrelsen 
 
MOTION 
 Under ganska många år har kontrollen av bojar, kättingar samt förankring inte genomförts med 
regelbundenhet vid bryggorna, och vad jag förstår förekommer det inte dokumentation över utförda 
arbeten. Motionen föreslår därför att varje bryggbas ska ha tillgång till en sådan redovisning för 
"sin" brygga, samt att varje bryggbas kontaktar de båtägare som är anteknade på den bryggan 
bryggbasen har ansvar för, för att kunna genomföra en, vid behov, årlig inspektion av förtöjnings-
materielen. Detta arbete kan ingå i arbetsplikten och utföras med uppdelning, det antal gånger och 
manskap som bryggbasen anser är lämpligt och även praktiskt genom förtbart. 
  
Vänligen, Lennart Molander 
Medlemsnummer 772 
 
Styrelsens svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen då dessa rutiner redan finns, utbildning har 
utförts senast i år för bryggbasar. På vår hemsida under Hamnsektionen, Bryggförteckning finner 
man status på kättingbyte, ny sten per brygga. 
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Klubbmästeriet inbjuder till Höstfest  
efter höstmötet 

 
Lördag den 17 november 2012  

 
Det blir middag med dans till levande musik. 

 
Kostnad 200kr/person 

 
Anmälan görs på hemsidan www.tyresobat.se  

 eller till Gunnar Klintarp, klubbmaster@tyresobat.se  
 (glöm inte meddela om ev. allergier, vegetariskt, mm) 

För frågor kontakta Gunnar Klintarp 070-355 12 75 
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