
Nynäshamns Motorbåtsklubb 

Styrelsemöte 2018-02-26   ”Roffes stuga”                              Möte nr 4/18 

 

Närvarande: 
Rolf Lindqvist, Tommy Öster, Staffan Boström, Ulf Hägnevik, Matte Ljungberg, Björne 

Ekström, Janne Gavelin, Marie Clemmedsson och Jack Eriksson. 

 
1. Ordföranden förklarade mötet öppnat. 

2. Dagordningen fastställdes. 

3. Föregående mötesprotokoll No 3 godkänt. 

 

4. Medlemsärenden. 

Nya medlemmar 

       Inga 

       Ansökan om medlemskap  

       Lars Jonasson som stödjande medlem 

       Begäran om utträde 

Günter Ortschinowski, Lars-Erik Samuelsson, Birgitta Fahlqvist, Britt Eksell, Linus Malm. Jörgen 

Karlsson. 

Övrigt 

Jesper Ekmark och Alexander Lundell har tagit tillbaka sina ansökningar. 

 

5. Ekonomi 

Ekonomin är OK. 

Kassören känner sig nöjd. 

Intäkter ifrån medlemmar saknas just nu på c:a 50 tkr. 

Utgifter på 321 tkr 

Överskott beräknat till 165 tkr fördelat på: 

• Bryggan 110 tkr 

• Varvet 0 tkr 

• Herrö 55 tkr. 

Sommarvarvet kan generera lite plus på kontot. 

 

Kassören har upprättat en avgiftsbeskrivning för att lättare tydliggöra medlemmarnas olika 

avgifter. Dokumentet kommer att finnas på hemsidan under rubriken ”Avgifter”. 

 

Den avlastning utav medlemsregister som kassören efterfrågade och gjordes med hjälp 

dataansvarig Hans Holmberg, har visat sig mindre lyckad. Mycket krångel samt att uppgifter 

försvinner och svårt att dela upp databasen. Tanken var underlätta kassörens arbete. 

 

En ide nu är att kunna använda SMBF båtunionens medlemsregister som är tillgängligt för 

klubben. 

Uffe och Staffan kollar upp detta är möjligt att genomföra. 

 

Ett nytt arrendeavtal ifrån kommunen avseende den yta ”vattenspegel” som bryggan disponerar, 

har klubben emottaget. Där är kostnaden uppräknad enligt indextabell ifrån SCB till 25 tkr. Senast 

var det 20 tkr år 2001. 

  

6. Herrö  

Allt OK. 

Björne har ordnat fram ett begagnat elverk. Lite investering måste dock göras för att bla. lösa 

vattenkylningen av det. 

 



7. Hamnen 

Uffe har konstaterat att flyttning av bommar 28st måste göras innan båtsäsongen startar. 

 

Landfäste och plåt måste åtgärdas på bryggan innan våren. 

 

Möte med NSS har genomförts för att diskutera bemanningen avseende vaktpassen. NSS sa att 

klubben var sämst med 17st missade vakter föregående säsong. 

Till den 7 april skall underlag för årets vaktlista vara klar. NSS anser dessutom att NMK har för 

många frivakter baserat på antalet brygg platser vilket gör att vaktpassens fördelning inte räcker 

till. Önskemål om att klubben gör översyn av detta.  

Skicka ut SMS påminnelse innan vakt skall införas, Uffe använder sig av SMBF databas där han 

lägger in bryggans medlemmar. 

 

NSS vill tillsammans med NMK reparera bryggdäcket vid badhusbryggan här under våren. 

 

8. Varvet 

Det är lugnt på området rapporterade Björne. En plats ledig no53 annars allt uthyrt. 

 

9. Rapporter 

En ny dataskyddslag GPDR kommer att träda ikraft under våren 2018 för att ersätta PUL lagen. 

Mia tar reda på till nästa möte vad det kommer att innebära för klubben. 

 

10. Arbetsplikt 

Kjell Blom 

 

11. Miljö 

Möte har genomförts med NSS angående miljöfrågor avseende båtbottenfärger hur agera gentemot 

SMOF. 

Mötet kom fram att tillsammans med ansvarig på kommun och övriga båtklubbar inom kommunen 

ha ett möte för att få fram en gemensam åtgärdsplan. Rolf ordnar detta. 

 

12. Övriga frågor 

En koppling mot Facebook ordnar Hans Holmberg. Information om expeditionen på hemsidan 

skall tagas bort. 

 

13. Avslutning 

Ordföranden förklarade mötet avslutat och meddelade att nästa möte är i ”Roffes stuga” Onsdag 

18/04 18.30.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rolf Lindqvist   Jack Eriksson 

 Ordförande   Sekreterare 


