
Nynäshamns Motorbåtsklubb 

Styrelsemöte 2018-05-21 ”Boströms koja”                          Möte nr 6/18 

 

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

Ekström, Robert Johansson, Greger Knutas, Stefan Persson, Marie Clemmedsson och Jack 

Eriksson. 

 
1. Ordföranden förklarade mötet öppnat. 

2. Dagordningen fastställdes. 

3. Föregående mötesprotokoll No 5 godkänt. 

 

4. Medlemsärenden. 

Nya medlemmar 

       Stefan Lindbladh 

       Ansökan om medlemskap  

       Filip Björkqvist, Emmyline Rundberg, Oskar Amne`r, Simon Rose`n 

       Begäran om utträde 

Bernt Olofsson säljer brygg platsen, lämnar nyckel åter. Rebecca Hammarbäck har ingen nyckel 

att återlämna. Jan Erik Ljusberg har sålt sin brygg plats. 

Mötet beslutade att om medlem som under året begär utträde ur klubben, så återbetalas ej 

medlemsavgift efter att inbetald faktura är gjord. Vilket är 4–5 månader in i verksamhetsåret.  

Övrigt 

Inget. 

 

5. Ekonomi 

Ekonomin är OK. Förväntat under året 

Intäkter 490 tkr 

Utgifter 411 tkr 

Resultat 79 tkr 

 

Kommentar: Varvet går lite minus under året då sommarvarvet ej är inberäknat. 

Kassan är på över en miljon kronor. Alla utom en medlem har inbetalt sina avgifter. Staffan följer 

upp detta. 

 

6. Herrö  

Arbetsdag är inplanerad till lördag 26 maj. 

Flaggstång skeppas ut av Roffe med sin Buster. 

Båttur till Herrö samordnas då ”Huggarn” ej ännu är sjösatt. Samling sker utanför rökeriet 08.00 

 

Lillstugan tvättades förra helgen utav Stefan Norberg. Lista finns framtagen på hemsidan om vad 

som skall göras under arbetsdagen. 

Flaggstångsfästet är nu nedborrat. Fiskeguiden låg vid bryggan med 4st båtar under veckan. 

Annons angående kommer ut i NP tisdag o fredag denna vecka, samt så sker information på 

hemsidan. 

 

7. Hamnen 

Vattnet är påslaget på bryggan. Lite reparation behövdes utföras av Matte innan allt fungerade till 

belåtenhet- 

Två st. brygg platser uthyres i andra hand under den här säsongen. 

 

 

 



8. Varvet 

Hälften av båtarna är nu sjösatta. 

Flaggstång är nu anskaffad. 

Arrendeavtalet på varvet löper på nio år fram till juli 2020. 

NSS är helt tysta. De har ej återkommit med besked om att klubben kan hyra varvsyta. 

 

9. Rapporter 

Den nya dataskyddslagen GPDR gör att klubben måste ha ett dataskydssombud, Mia utsågs på 

mötet till den funktionen. 

Registerförteckning måste göras. Länk till datainspektionen måste finnas på hemsidan. 

 

10. Arbetsplikt 

Herrö:   Bryggan: 

Stefan Norberg  Jocke Norberg 

Håkan Eriksson  Janne Hammarbäck 

   Rasmus Hammarbäck 

11. Miljö 

Det möte angående miljöfrågor avseende båtbottenfärger och hur agera gentemot SMOF som Rolf 

önskade att Rickard Andersson på kommunen skulle kalla till för gemensam samsyn med alla 

båtklubbar inom kommunen, blir inte av. Han återkom till Rolf 17 maj där han meddelade att ett 

möte med NSS är inplanerat till den 24 maj kl. 17.00-19.00 

Han önskade NMK välkomna att deltaga. Roffe o Tommy kommer eventuellt att deltaga. Han 

kommer inte driva frågan med hela kommunens båtklubbar. Det får bli är ett annat möte iså fall. 

   

12. Övriga frågor 

Förfrågan om brygg platser till antalet av 75-100st har tillfrågats av de byggbolag som kommer att 

bygga bostäder inom kommunen. 

 

Tommy Kraft i festkommittén planerar för årets sedvanliga sommarfest på Herrö sista helgen i 

juli. Gunde som genom åren har skött grillningen är preliminärbokad sedan förra året. Kontakt 

skall tagas för att konfirmera detta. 

 

13. Avslutning 

Ordföranden förklarade mötet avslutat och meddelade att nästa möte är på ”Herrö” Måndag 

18/06. Samling utanför Rökeriet kl. 17.00 för gemensam båtfärd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rolf Lindqvist   Jack Eriksson 

 Ordförande   Sekreterare 


