Kallelse till årsmöte 2019 med Torshälla SS
Härmed kallas Du till årsmöte med Torshälla Segelsällskap torsdagen den
14/2 klockan 18.00. Platsen för årsmötet är Slagstaskolans matsal.
Ärenden enligt sällskapets stadgar, dagordning enligt nedan.
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Mötets öppnande
Mötets behöriga utlysande
Godkännande av dagordningen
Val av mötesordförande, mötessekreterare, två
justeringsmän och tillika rösträknare
5. Protokoll från föregående möte
6. Nya medlemmar sedan höstmötet
7. Årsberättelse TSS
8. Revisionsberättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelserna
10.
Förfarande med vinst- eller förlustmedel i det årets resultat
11.
Jubilarer
12.
Rapporter, propositioner och motioner (se bif. prop.)
13.
Avgifter 2019
14.
Val av funktionärer
15.
Beslut om ändring av stadgar (andra röstningen)
16.
Verksamhetsprogram för TSS år 2019
17.
Övriga frågor
18.
Avtackning av funktionärer
19.
Mötets avslutning

Styrelsen önskar Dig varmt välkommen!

Christer Albertsson
Christer Albertsson
Ordförande

Proposition gällande hantering av långliggande båtar på
slipen.
TSS har fortsatt problem med långliggande båtar på slipen trots anmodan till
medlemmar att se till att båtar sjösätts eller tas bort från slipen. Årligen ligger ca 25
båtar kvar på land under sommaren och upptar därmed platser som istället skulle
kunna användas av mer aktiva medlemmar.
För att komma vidare har styrelsen undersökt vad som gäller juridiskt för att kunna
komma till en lösning. Detta redovisas nedan:
Fakta:
 Båtunionens jurister fastslår att lagen pekar på respektive klubbs stadgar och
regler. Rätten till båtplats och medlemskap styrs i TSS stadgar exempelvis av
att medlem inte försummar att betala av Sällskapet beslutade avgifter samt
även följer de slipregler klubben har.


Vidare kan båtägare uppmanas ta bort sin båt om risk för skada på person,
objekt och/eller miljö kan påvisas.



Om medlems kostnad inte betalas till klubben kan klubben efter skriftlig
påminnelse låta fordran gå vidare till tingsrätt som då ålägger en
betalningsanmodan. Om betalning fortsatt inte sker får klubben gå vidare till
kronofogdemyndigheten med skulden och då anvisa båten som
utmätningsbart gods.
Båt kan eventuellt kvittas mot skuld om skuld och uppskattat värde inte skiljer
sig åt för mycket, varefter båten då tillfaller klubben som fritt kan besluta om
eventuell försäljning.



Årsmötet kan besluta om kostnad för båtägare som ligger kvar på land med
exempelvis årsvisa höjningar för att påverka att båten flyttas. En proposition
ställs därför till årsmötet om den nya prissättningen.

För att komma tillrätta med problemet med årsvis landliggande båtar föreslår
styrelsen att årsmötet beslutar om en kostnadshöjning med årsvis stegring enligt
nedan.
Förslag i proposition till årsmötet:
År 1: Samma avgift som vinterförvaring.
År 2: Samma avgift som vinterförvaring + 2000 kr
År 3: Samma avgift som vinterförvaring + 4000 kr
År 4: Samma avgift som vinterförvaring + 6000 kr
År 5: Samma avgift som vinterförvaring + 8000 kr
År 6 och framåt: Samma avgift som vinterförvaring + 10000 kr
Om propositionen antas kommer 2019 att definieras som År 1.

Proposition gällande slipavgifter fr.o.m. 2019.
TSS styrelse föreslår, för att få en rättvisare och administrativt smidigare hantering,
att plats på slipen betalas baserat platsens storlek istället för som nu båtens storlek.
Avgift för sjösättning och upptagning skall då ingå i avgiften för slipplatsen.
Exempel:
En båtplats med storlek 12 x 4 meter, med bibehållen avgift på 50 kr/m2, kommer att
debiteras 2400 kr inklusive sjösättning och upptagning.
Detta kan jämföras med en båt med en storlek på exempelvis 10 x 3,3 meter som
enligt tidigare debitering kostat 1650 kr + sjösättning och upptagning 800 kr = 2450
kr.
Subliftavgift för medlem som har båten registrerad i sällskapet men inte ligger på
slipen är samma som tidigare: 400 kr vid upptagning och 400 kr vid sjösättning.
Subliftavgift för medlem som inte har båten registrerad i sällskapet är samma som
tidigare: 800 kr vid upptagning och 800 kr vid sjösättning.
Upptagning eller sjösättning efter ordinarie tid debiteras, utöver ordinarie avgift, med
400 kr för medlem med slipplats samt för medlem med båt registrerad i sällskapet
som inte har slipplats.
Medlem som inte har båten registrerad i sällskapet debiteras med 800 kr utöver
ordinarie avgift.
Avgifter för slipplats, upptagning och sjösättning under 2019 blir, om propositionen
antas, blir enligt nedan:
Avgift för vinterförvaring: Båtplatsens storlek i kvadratmeter x 50 kr.
Subliftavgift för medlem med plats på slipen: Ingår i platshyran.
Subliftavgift för medlem som har båten registrerad i sällskapet men inte
ligger på slipen: 400 kr vid upptagning och 400 kr vid sjösättning.
Subliftavgift för medlem som inte har båten registrerad i sällskapet: 800
kr vid upptagning och 800 kr vid sjösättning.
Upptagning eller sjösättning efter ordinarie tid: Medlem med slipplats
samt medlem med båten registrerad i sällskapet men som inte har
slipplats debiteras med 400 kr utöver ordinarie avgift.
Medlem som inte har båten registrerad i sällskapet debiteras med 800 kr
utöver ordinarie avgift.
Plats på land under sommaren: Samma avgift som för vinterförvaring
plus eventuell extraavgift om proposition rörande hantering av
långliggande båtar på slipen antas.

