
Nynäshamns Motorbåtsklubb 
Styrelsemöte 2018-09-25   ”Roffes stuga”                              Möte nr 1/19 
 
Närvarande: 
Rolf Lindqvist, Tommy Öster, Ulf Hägnevik, Matte Ljungberg, Björne Ekström, Janne 
Gawelin, Marie Clemmedsson, Stefan Persson och Jack Eriksson. 
 

1. Ordföranden förklarade mötet öppnat. 
2. Dagordningen fastställdes. 
3. Föregående mötesprotokoll No 9 godkänt. 
4. Medlemsärenden. 
Nya medlemmar 

       Inga. 
       Ansökan om medlemskap  
       Mikael Sylvin (innehar nyckel sen tidigare då han förut har varit medlem), Helena Svanberg,  
       Stefan Valberg 
       Begäran om utträde 

 Stefan Lindbladh och nyckel skall återlämnas. 
Övrigt 
Mikael Flyborg och Bernt Olofsson har ej ännu lämnat in sina nycklar. 
 
Avseende den  diskussion som startade på förra mötet om hur vida länge en medlem skall kvarstå 
efter uppsägning av medlemskap, så enades styrelsen om följande på mötet;  
 
”Vid begäran om utträde ur klubben skall i förekommande fall även försäljning av bryggplats 
genomföras. Skulle inte bryggplatsen bli såld innan nytt verksamhetsår inträder skall man vara 
befriad från medlemsavgiften kommande år men inte för Brygghyran. 
Det är det den gamla bryggplatsinnehavaren som betalar Brygghyra tills annan tagit över 
betalningsansvaret”. 

  
I och med detta behöver inte nuvarande regelverk skrivas om. 

 
5. Ekonomi 
Ingen rapport inlämnad. Revisor granskar alla underlag och certifikat inför kommande årsmöte. 
Alla underlag gällande ekonomin av budget/avgifter sammanställs inför årsmötet. 

  
6. Herrö  
Arbetsdagen genomfördes lördag 29 september, 13st medlemmar slöt upp. 
Nästan allting genomfördes, förutom bojar på utsidan pga. högvatten. Ett nytt försök skall göras 
senare under hösten utav Stefan och Greger om förutsättningarna finnes. 
 
Björne har lånat ut sin roddbåt till klubben för användande på Herrö, den är stabil och bra för att 
bland annat ta upp bojar med. 
Högtryckstvätten hemtagen för vintern. Getingboet är fortfarande kvar i gula huset, hoppas på 
dom har flyttat till nästa säsong, annars grrr. 
 
7. Hamnen 
Matte har talat med representanter ifrån NSS ang. landgångsbryggan som vi gemensamt använder. 
Den är i mycket dåligt skick så ett arbete måste göras under vintern. Planerat är att arbetet skall 
bedrivas gemensamt mellan klubbarna och utnyttja arbetsplikten samt att dela på 
materialkostnaden som är beräknad till totalt c: a 30 tkr inkl. stenkistan. Ej ännu bestämt hur den 
ekonomiska uppgörelsen/betalningsmodellen mellan klubbarna skall se ut. 
 



Vattnet stängdes av onsdagen 24 oktober. Klockan går fel och måste justeras. Huvudströmmen till 
bryggan stängs av inför vintern, även flaggan tas ned så den inte blåser sönder. 

 
8. Varvet 
Städdagen genomförd, Alla platser uthyrda. 
Vimpel tas ned i samband med att vattnet stängs av i månadsskiftet oktober/november. 

 
9. Rapporter 
Inga, även inom GDPR så är det lugnt 

 
10. Arbetsplikt 
Herrö: 
Janne Loshammar Kjell-Åke Ersson Bernt Olofsson 
Siv Nelding-Olofsson Annelie  Riemers Gunilla Hansson 
Filip Björkqvist Anders Jansson Anders Björkqvist 
Lars Herling Stefan Persson  Greger Knutas 
Björne Ekström 

 
11. Miljö 
Inget har hänt sedan sist då styrelsen sammanträffades. 

 
12. Övriga frågor 
Inför årsmötet: 
Kallelse till årsmötet, NP 2+16/11, hemsida  OK 
Inga motioner har inkommit ifrån medlemmarna 15/10  OK 
Förslag till dagordning på årsmötet   OK 
Verksamhetsberättelsen 2017/2018    OK 
Styrelsens förslag till valberedning    OK 
Ekonomisk redovisning    på G 
Budget/avgifter    på G 
Revisorernas berättelse    på G 
Lista på hedersmedlemmar   OK 
Gunde Abelsson och Kjell Blom 
 
 
13. Avslutning 
Ordföranden förklarade mötet avslutat och meddelade att nästa möte är i ”Roffes stuga” Måndag 
12/11 18.30.  
 
Årsmöte Torsdag 22/11 19.00 gula villan NSS 
 
Julbord Fredag 14/12 19.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rolf Lindqvist   Jack Eriksson 
 Ordförande   Sekreterare 
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