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Föreningen har under året haft 191 st betalande medlemmar. 
 
1 st. årsmöte. 
8 st. ordinarie styrelsemöten. 
 
Vintern 2010-2011 var ovanligt kall och väldigt mycket snö, den andra vintern i rad. 
Lördagen den 5 mars var det dags för vinterns första arbetsdag. 
 Isen hade flyttat både på bryggor och stolpar. 
 
På dagordningen stod främst underhåll av bryggor. 
Ett 40-tal medlemmar hade hörsammat kallelsen och infunnit sig, redo för hårt arbete. 
3 huvuduppgifter skulle utföras: 
-Vi skulle byta träskoningen på en av bryggpontonerna. 
-Mastkranens underlag skulle kollas och ev. förstärkas. 
-Slipbryggans yttersta del skulle repareras. 
 
Solen sken, verktyg, material och arbetsglädje fanns till hands, med andra ord, förutsättningarna var 
perfekta. För att göra det slutliga jobben med Y-bommar kördes en andra arbetsdag där ca 20 
medlemmar var närvarande. 
 
 



 
Sjösättingsdagar under året har varit. 
 
Lördag 23 april kl 08:00 
Lördag 30 april kl 08:00 
Lördag 7 maj kl 08:00 
Lördag 2l maj kl 08:00 
Sjösättningarna avlöpte som planerat 
 
Den23 april, efter tredje båten spårade slipvagnen ur. Efter en timmes jobb var den åter på spåret. 
 
Påsken var väldigt sen i år, men vädret var helt fantastiskt 23 grader i skuggan 
 
Våra medlemmar Stig Åkesson och Stig Drevstam har avlidit efter en tids sjukdom. 
 
Slutfört el-arbeten som föreslagits vid besiktningen. 
 
TSS-dagen 10 sept och arbetsdagen 11 sept.  
TSS-dagen bjöd på sol och bra vind för kappseglingen. 
8 båtar ställde upp i år och banan klarades av på runt 2 timmar. Lasse Hermansson gick i mål som 
första båt och även som totalsegrare. 
Tipspromenad avverkades där Maggan visade sig på styva linan och tog hem segern av de som var 
kvar till tipspromenadens prisutdelningen. 
Dagen avslutades med skaldjurskalas och sång. 
På söndagen var det arbetsdag med ett 70-tal närvarande medlemmar. 
Vi röjde av varvet från den yppiga växtligheten och vi hann dessutom med att lägga ut och byta 
bojar, byta dåliga plank i bryggorna, fälla träd, flytta 2 st. 13-meters betongpålar, kapa bort de gamla 
elstolparna, justera körgrinden medelst kapning och svetsning, bygga en ny trappa till klubbhuset 
och en hel massa andra jobb. 
 
Till arbetsdagen hade vi en väldigt god uppslutning på ett 70-tal personer. 
 
Vi har under året haft en miljöinspektion där vi fick en del förelägganden som är införda som regler i 
hamn- och varvsordningen. 
 
Bosse har gjort en ansiktslyftning av hemsidan och skapat en Facebook-grupp för TSS. 
 
Flera incidenter har inträffat vid upptagningama,  lyckligtvis utan personskador. 
 
I november tilläggsisolerades vinden på klubbhuset. 
 
Under året har ordförande videodokumenterat "ett år med Tranebergs Segelsällskap" 
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