
Nynäshamns Motorbåtsklubb 

Styrelsemöte 2018-08-18   ”Roffes stuga”                              Möte nr 8/18 

 

Närvarande: 
Rolf Lindqvist, Staffan Boström, Tommy Öster, Ulf Hägnevik, Robert Johansson (del av 

mötet), Björne Ekström, Greger Knutas, Marie Clemmedsson och Jack Eriksson. 

 
1. Ordföranden förklarade mötet öppnat. 

2. Dagordningen fastställdes. 

3. Föregående mötesprotokoll No 7 godkänt. 

 

4. Medlemsärenden. 

Nya medlemmar 

       Oskar Amnér, Andreas Ronnerberg, Susanne Friberg Andersson, Peter Svensson 

       Ansökan om medlemskap  

       Tony Björklund, Tommy Lundin 

       Begäran om utträde 

 Inga 

Övrigt 

Bernt Olofsson har sin nyckel kvar då han har betalt för 2018. 

 

5. Ekonomi 

Inget allvarligt har inträffat. Dock en påminnelse ifrån elbolag trots regelbunden tömning av 

postbox göres. Styr om kommande försändelser till mail. 

 

Ekonomin ser övrigt bra ut. 

Resultat: 

Varvet  +- 0 

Bryggan  +25 tkr 

Herrö  +83 tkr 

  

Kassören är nöjd. 

  

6. Herrö  

Sommarfesten sista helgen i juli blev återigen lyckad, bra mat som Gunde hade ordnat och det vart 

jättebra väder. Många medlemmar slöt upp. Nytt rekord av medlemmar som åkte med Flora ut till 

Herrö. Tommy Kraft filmade med en drönare där resultatet läggs ut på hemsidan.  

 

Arbetsdag inplanerades till lördag 29 sep alternativt lördag6 oktober. Detta beroende på vilken dag 

som Stefan är ledig då båten ”Huggaren” används för transport. Arbetsuppgifter är grundmålning 

av gula huset, Ta upp bojar samt upprensning på land. Information om arbetsdag läggs ut på 

hemsidan samt annonsering i NP, Rolf ordnar detta. 

 

7. Hamnen 

Jonas Andersson vill inte betala för sin jolleplats då han anser det är för mycket vass, förslaget är 

att be Lars Herling röja bort vassen. 

En missad bryggvakt är inrapporterad fastän det är nytt för i år är att få påminnelse via SMS. 

Önskemål om att byta ut vattenslangar då de börjar bli kladdiga. Kollas upp hur många det gäller. 

Harry o Björne skall åtgärda skymningsrelä till belysning på bryggan så att det fungerar bättre. 

 

 

 

 



8. Varvet 

Kostnaden för sommarvarvet har skickats ut till respektive båtägare. 

Arbetsdagen är inplanerad till lördag 1 september samling kl. 09.00. 

Robban har vidtalat Nynäs gods om lite grus för att lägga ut vid infarten till området. 

Greger ombesörjer flytt av flaggstång till varvet. Fundament till flaggstången anskaffas. 

Arbetsuppgifter är bl.a. gjuta flaggstångsfäste, rensa ogräs samt rensa bort gammalt 

täckningsvirke. 

 

Robban sätter upp anslag på vid varv o brygga. Roffe annonserar i NP och Uffe ordnar så att 

information läggs ut på hemsidan. 

Förnärvarande kö på 2st platser. En plats ledig. Några som har 1 årskontrakt har Robban har 

tillsänt brev. Datum måste snarast bestämma då vattnet skall stängas av. 

 

 

9. Rapporter 

Motorbåtens dag äger rum 25 september utanför stadshuset i Stockholm. 

 

10. Arbetsplikt 

Herrö: 

Rolf Lindqvist  

 

11. Miljö 

Det råder total tystnad avseende mötet om att SMOF kommer att närvara ihop med kommunen där 

Rickard Andersson är kallande o NSS, NMK o Filips holme skall deltaga. Syfte att lösa 

miljöfrågan kring båtbottenfärger. 

 

12. Övriga frågor 

Inga. 

 

13. Avslutning 

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

25/09 18.30.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rolf Lindqvist   Jack Eriksson 

 Ordförande   Sekreterare 


