
Nynäshamns Motorbåtsklubb 

Styrelsemöte 2018-04-18   ”Roffes stuga”                              Möte nr 5/18 

 

Närvarande: 
Rolf Lindqvist, Ulf Hägnevik, Matte Ljungberg, Janne Gavelin, Marie Clemmedsson, Robert 

Johansson, Greger Knutas, Stefan Persson och Jack Eriksson. 

 
1. Ordföranden förklarade mötet öppnat. 

2. Dagordningen fastställdes. 

3. Föregående mötesprotokoll No 4 godkänt. 

 

4. Medlemsärenden. 

Nya medlemmar 

       Lars Jonasson som stödjande medlem 

       Ansökan om medlemskap  

       Stefan Lindbladh 

       Begäran om utträde 

Uno Beckman, Sam Burenstrand, Jörgen Carlsson 

Övrigt 

Inget. 

 

5. Ekonomi 

Ekonomin följer enligt plan. Däremot saknas några inbetalningar ifrån vissa medlemmar. 

Kassören känner sig dock nöjd. 

  

6. Herrö  

Allt OK. 

 

Flaggstång skall införskaffas av Greger på 12m och medtagas på arbetsdagen som inplaneras till 

lördag 26 maj. Information kommer att finnas på hemsidan med lista över arbetsuppgifter. 

 

Samling utanför rökeriet kl. 08.00 för gemensam avfärd.  

Exempel på aktiviteter är: 

Flaggstång skall sättas på plats, fäste till den iordningställs, bojar skall sättas ut, lillstugan skall 

skrapas och eventuellt så påbörjas målning och klyva ved. 

 

Starta upp processen med att begära in pris ifrån ett par olika aktörer avseende renoveringsarbete 

utav bastubryggan. 

 

7. Hamnen 

El är nu påslagen på bryggan. Vattnet sätts på kommande vecka. 

Matte har fixat lite kring landgångs fästet och stenkistan men måste åtgärdas bättre. 

 

Alla förtöjningar är nu åtgärdade vilket skedde för några dagar sedan. Bojsten fixeras till helgen då 

även bryggan ska ligga mer fixerad. 

 

Skymningsrelät skall flyttas upp till rostfria lådan vid el-centralen då den idag sitter för lågt. 

 

Uffe skall flytta runt lite bommar nästkommande dag, endast 28st. 

 

 

 

 



 

8. Varvet 

Vattnet sattes på innan förra helgen. Allt fungerade. El påslagen. 

En plats tom/ledig. 

Greger beställer flaggstång till varvet 8m hög. 

Robban påtalade att det är skräpigt bakom varvet mot vita huset bredvid XL bygg. Det bor många 

gästarbetare där. 

 

9. Rapporter 

Mia informerade om vad som innebär för klubben avseende nya datalagen GDPR. Bla. får inte 

personnummer finnas med på klubbens olika listor. Medlemsnummer får användas istället för 

personnummer. Vi måste göra i ordning en handbok samt en checklista. Mia tar reda på mer fakta 

om det till nästa möte. 

 

Svenska båtunionen skall erbjuda utbildning till hösten av GDPR på svenska. 

 

10. Arbetsplikt 

Sandra Ljungberg på bryggan. 

 

11. Miljö 

Roffe har kontaktat Richard Andersson på kommunen ang. SMOHF och miljöfrågan kring 

båtbotten färg. Han tar på sig att sätta upp möte tillsammans med representanter ifrån de andra 

båtklubbarna i kommunen. Ej ännu åtgärdat pga. båtmässa. Vi avvaktar så länge. 

 

12. Övriga frågor 

Inget 

 

13. Avslutning 

Ordföranden förklarade mötet avslutat och meddelade att nästa möte är i ”Kassörens örnnäste” 

Onsdag 21/05 18.30.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rolf Lindqvist   Jack Eriksson 

 Ordförande   Sekreterare 


