
Nynäshamns Motorbåtsklubb 
Styrelsemöte 2018-11-22   NSS klubbhus                              Möte nr 3/19 
 
Närvarande: 
Rolf Lindqvist, Tommy Öster, Ulf Hägnevik, Mats Ljungberg, Robert Johansson, Björne 
Ekström, Marie Clemmedsson, Peter Olsson och Jack Eriksson. 
 

1. Ordföranden förklarade mötet öppnat. 
2. Dagordningen fastställdes. 
3. Föregående mötesprotokoll No 2 godkänt. 
4. Konstitution. 
Rolf informerade om konstitutionsdokumentet för styrelsen. Samtidigt hälsades Peter Olsson 
välkommen och tar plats i styrelsen som suppleant. Marie går även in som tf. kassör med 
uppdelningen att Rolf tar hand om alla bankärenden. Rolf och Marie tecknar firma var för sig. 
 
Hans Holmberg sköter klubbens bokföring och medlemsfakturering. 
 
Rolf presenterade också ett dokument avseende styrelsemöten som är inplanerade för 
verksamhetsåret 2018/2019. 

 
5. Medlemsärenden. 
Nya medlemmar 

       Inga 
       Ansökan om medlemskap  
       Inga 
       Begäran om utträde 

Inga 
Övrigt 
Bernt Olofsson bör snarast lämna in sin nyckel för att slippa avgifter för innevarande 
verksamhetsår. 

 
6. Ekonomi 
OK.  

 
7. Herrö  
Inget att rapportera.  

 
8. Hamnen 
Lördag 24 november påbörjas arbetet tillsammans med NSS för att renovera landgångsbryggan. 
Matte ansvarar för arbetet mot NSS. Uffe lägger ut information på hemsidan. 

 
9. Varvet 
Allt lugnt på området. 
Alla platser är uthyrda. Synpunkter ifrån miljöansvarig är åtgärdade. Skylt på grind sätts upp 
Fredag 23 november. 

 
10. Rapporter 
SMOF har tillsänt en skrivelse som klubben skall besvara senast 15 december. Avseende en 
redogörelse på progressen för båtbottenfärgshanteringen. Möte har tidigare efterfrågats med 
hamnansvarig på kommunen och NSS för att tillsammans kunna ha en gemensam syn och 
hantering, vilket så inte i har skett ännu. Kommunen har kallelseuppdraget. I dagsläget är det olika 
inspektörer som hanterar NSS och NMK med olika syn på arbetet. 

 



11. Arbetsplikt 
Inga. 

 
12. Miljö 
Inget. 
 
13. Övriga frågor 
Inget. 

 
14. Avslutning 
Ordföranden förklarade mötet avslutat och meddelade att nästa möte är decembermötet som 
avhålls fredagen den 14 dec kl 19.00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Rolf Lindqvist   Jack Eriksson 
 Ordförande   Sekreterare 
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