
Nynäshamns Motorbåtsklubb 
Styrelsemöte 2018-11-12   ”Roffes stuga”                              Möte nr 2/19 
 
Närvarande: 
Rolf Lindqvist, Tommy Öster, Staffan Boström, Ulf Hägnevik, Matte Ljungberg, Björne 
Ekström, Janne Gawelin, Greger Knutas (del av mötet), Robert Johansson (del av mötet) och 
Jack Eriksson. 
 

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

       Inga. 
       Ansökan om medlemskap  
       Inga 
       Begäran om utträde 

 Inga 
Övrigt 
Stefan Lindladh och Bernt Olofsson har ej ännu återlämnat in sina nycklar. Stefan Valberg har 
kvitterat ut nyckel trots att han ej ännu har fått inbetalningsavi, detta pga. behov utav varvsplats. 
Börje Pålsson och Åke Andersson har båda sålt sina brygg platser och har för avsikt att bara 
kvarstå som passiva medlemmar. Dom skall också återlämna sina nycklar. 

 
5. Ekonomi 
Årsredovisningen har granskats av ena revisorn. Fanns en mindre synpunkt på avseende ett årtal 
samt gällande en återbetalning av arbetsplikten, annars så var allt bra. Den andra revisorn skall 
också läsa igenom årsredovisningen för godkännande. Alla underlag gällande ekonomin av 
budget/avgifter sammanställs inför årsmötet. 

  
6. Herrö  
Alla bojar på utsidan ej upptagna pga. högvatten, ett nytt försök gjordes efter arbetsdagen utan att 
lyckas. Hoppas att det går att få bort getingarna till våren som huserar i gula huset, då tidigare 
försök ej har lyckats. 
Förstärkningar och reparationer på bastubryggan avseende bärlinor och stöttor har vidtagits så att 
den i nuläge går bra att använda. 
Besiktning och ett eventuellt större genomgripande arbete utav bastubryggan får inplaneras till 
våren. 
 
7. Hamnen 
Från den 15 november kommer det inte vara möjligt att kunna komma ut på bryggan. Då 
reparationsarbeten med att byta ut landgångsbryggan samt byte av stenkista (som finnes hemma) 
kommer att påbörjas. 
Arbetet kommer att pågå under vintern. De få båtar som ligger kvar i sjön kommer kunna hänvisas 
över till NSS seglarbrygga. Arbetsschema planeras och hanteras av NSS. 
  
8. Varvet 
Alla platser uthyrda. 2st står på kö. 
Vattnet är avstängt, systemet blåst o tömt samt vattenslangarna intagna. Vimpel är nedtagen. 
Ny varvslista presenterades av Robban. Alla gamla armaturer som ligger och tar plats kan slängas. 
 
Rolf har varit i kontakt med Tommy på Nynäs Gods om en förlängning av arrendeavtalet avseende 
en 10 års period. Han återkommer med ett kontraktsförslag. 



Rolf har även varit i kontaktat med kommunen avseende vårt tidsbegränsade bygglov av varvet. 
Linnea Andersson på kommunen återkom och berättade att det nya regelverk som tillämpas idag 
ger tidsbegränsat  bygglov 5år i taget och då max 3ggr, vilket blir 15 år totalt. 
Detta skulle bli ett stort problem för klubben, då en ny avtalsperiod med Nynäs Gods bara skulle bli 
5 år, vilket blir både oekonomiskt och opraktiskt. 

 
9. Rapporter 
SMBF har ett möte 14 nov gällande ett momsförslag ifrån skattemyndigheterna, detta gäller nog 
främst båtklubbar i Stockholm som har arrendeavtal med kommunen på bryggor. 

 
10. Arbetsplikt 
Inga 
 
11. Miljö 
Inget har hänt sedan sist avseende inplanering av det möte med kommunen och SMOF som 
handlar om ”miljöfrågan om båtbottenfärger”. 
Resultatområdena Herrö och Hamnen har ej fyllt i sina Checklistor. Vilket däremot Varvet har 
gjort. Mycket föredömligt. 

 
12. Övriga frågor 
Inför årsmötet: 
Kallelse till årsmötet, Kommer ut i NP 16/11, hemsida  OK 
Förslag till dagordning på årsmötet   OK 
Verksamhetsberättelsen 2017/2018    OK 
Styrelsens förslag till valberedning    OK 
Ekonomisk redovisning    OK 
Budget/avgifter    OK 
Revisorernas berättelse    på G 
Lista på hedersmedlemmar   OK 
- Gunde Abelsson och Kjell Blom 
Kassarapporten skall skrivas under 
Samla ihop dokumenten för upptryckning till årsmötet 25ex. Rolf 
Hämta ut nyckel till NSS lokalen   Rolf 
Kaffe o bröd till årsmötet för 25st   Tommy 
Avtackning utav Staffan och Janne som lämnar styrelsen Rolf 

 
I övrigt så kommer ekonomiprogrammet Hogia att övergå till elektronisk fakturering istället för 
post, vilket innebär att en gällande maildress skall delges ifrån betalningsansvarig i styrelsen. 
Det bör finnas en skylt synlig på varvet, exempelvis på grinden som säger ”Spoltvättning av 
båtbotten på varvet ej är tillåtet”. 
Diskussion på mötet om huruvida båtklubben skall köpa in en industridammsugare med 
tillhörande skrapor och filter för renskrapning av båtbottnar. Alla färgrester samlas då i ett filter i 
dammsugaren. Styrelsen funderar vidare på om och hur detta skall hanteras rent praktiskt. 
Varvsansvariga måste iså fall hantera detta. 
 
13. Avslutning 
Ordföranden förklarade mötet avslutat och meddelade att nästa möte är på NSS ”gula villan” 
Torsdag 22/11 19.00. Efter årsmötet så vidtar Styrelsemöte 3.  Julbord Fredag 14/12 19.00 

 
 
 
 
 
 Rolf Lindqvist   Jack Eriksson 
 Ordförande   Sekreterare 


	Nynäshamns Motorbåtsklubb
	Nya medlemmar


