
Nynäshamns Motorbåtsklubb 

Styrelsemöte 2018-06-18   ”Herrö”                              Möte nr 7/18 

 

Närvarande: 
Rolf Lindqvist, Staffan Boström, Tommy Öster, Ulf Hägnevik, Robert Johansson, Greger 

Knutas, Stefan Persson och Jack Eriksson. 

 
1. Ordföranden förklarade mötet öppnat. 

2. Dagordningen fastställdes. 

3. Föregående mötesprotokoll No 6 godkänt. 

 

4. Medlemsärenden. 

Nya medlemmar 

       Filip Björkqvist, Emmyline Rundberg, Simon Rose´n 

       Ansökan om medlemskap  

       Andreas Ronnerberg 

       Begäran om utträde 

 Inga 

Övrigt 

Det är några som ej har lämnat in sina nycklar. 

 

5. Ekonomi 

Det saknas ännu en inbetalning ifrån en medlem. 

 

Ekonomin ser övrigt bra ut. 

Intäkter 493´ 

Utgifter 408´ 

Resultat 85´ 

Klubben har runt 1 million i kapital. 

 

Inget alarmerade efter alla investeringar bla. på Herrö. 

 

Kassören känner sig mycket nöjd och välmående. 

  

6. Herrö  

Till arbetsdagen kom 17st personer. Bojar lades ut. Nyinköpta flaggstången restes, bastubryggan 

högtryckstvättades. 

 

Diskussion om renovering av bastubryggan och ”hur göra detta” ledde fram att Rolf tar kontakt 

med en kille som kan åka ut till Herrö och se över projektet. Vad som behövs göras samt att kunna 

får fram ett kostnadsunderlag. Material kan sedan skeppas ifrån XL bygg på Muskö. 

 

Företaget Fiskeguiden är vidtalad att inte åka ut till Herrö o lägga till på deras turer. 

 

7. Hamnen 

Stenkistan måste snarast åtgärdas då den krackelerar. Rolf begär in kostnadsförslag. 

 

Sms påminnelse avseende bryggvakten fungerade bra. Medlemmar är nöjda med detta, 

Dock har en person missat sin vakt, vilket tidigare har hänt. Om medlem upprepade ggr missköter 

sig tillsänds en varning. Därefter utesluts medlemmen. Rolf hanterar då detta. 

 

 

 



8. Varvet 

Några båtar kvar på land i sommar. (bra för ekonomin) 

Robban skickar ut brev till de som har 1 års kontrakt. Robban har en varvs kö. 

 

Greger ombesörjer flytt av flaggstång till varvet. Grus beställt till infarten. 

Arbetsdag inplanerad till lördag 1 september. 

 

Belysning till området har efterfrågats. Iså fall hanteras det av Nynäs gods, samt att det då kommer 

att påverka kostnaden för arrendet. Vilket inte är aktuellt. 

 

Den diskussion som Rolf har haft med NSS ordf. Stefan Korell ang. varvsyta för NMK ute på NSS 

kommer ej att bli aktuellt. 

 

Nytt avtal förlängs med Nynäs Gods 2020 då nuvarande går ut. 

 

9. Rapporter 

Inga. Information om GPDR finn på hemsidan. 

 

10. Arbetsplikt 

Herrö: 

Roger Persson Håkan Eriksson Staffan Boström 

Greger Knutas Ulf Hägnevik  Stefan Persson 

Rasmus Hammarbäck Lars Herling  Anders Björkqvist 

Lars Jonsson Janne Loshammar Jörgen Söderström 

Anders Jansson Stefan Korell  Eva Jönevall 

Susanne Hammarbäck Janne Hammarbäck 

 

11. Miljö 

Rolf o Tommy närvarade på mötet med NSS o kommunen. Man beslöt då att kalla till ett nytt 

möte i september då SMOF kommer att närvara ihop med kommunen o NSS, NMK o Filips 

holme. Syfte att lösa miljöfrågan kring båtbottenfärger. 

 

12. Övriga frågor 

Herröfest lördag 28 juli. Gunde är inbokad och sköter maten och Flora transporter ToR för 

medlemmar som ej har egen båt. 

 

13. Avslutning 

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

20/08 18.30.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rolf Lindqvist   Jack Eriksson 

 Ordförande   Sekreterare 


