
Nynäshamns Motorbåtsklubb 
Styrelsemöte 2019-02-18   ”Roffes stuga”                              Möte nr 4/19 
 
Närvarande: 
Rolf Lindqvist, Tommy Öster, Hans Holmberg adjungerande kassör, Ulf Hägnevik, Matte 
Ljungberg, Björne Ekström, Robert Johansson, Peter Olsson, Stefan Persson, Greger Knutas 
och Jack Eriksson. 
 

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

       Inga. 
       Ansökan om medlemskap  
       Inga 
       Begäran om utträde 

Curt Sunding, John Norberg, Mats Fagerberg 
Övrigt 
Inget 

 
5. Ekonomi 
Alla avgiftsavier är utskickade till medlemmarna, några justeringar skall göras. Alla har ej ännu 
inbetalt sina avgifter. Gruppmail kommer att göras iordning och skickas ut som påminnelse. Om 
det visar sig att inbetalning inte görs enligt aviserat slutdatum, så kan det innebära att medlem 
utesluts ur klubben. 
Rolf upptäckte att det fanns ett skattekonto på klubben innehållande 8.413sek, vilket kommer att 
återföras till bankkontot. 
 
Nuvarande budget/utfall: 
Intäkter   Utgifter:  Resultat: Diff. mot budget 
-68.350sek 217.155sek  272.005sek 148.805sek 

  
6. Herrö  
Vidare diskussioner gjordes om bastubryggans åtgärdsplan framöver. Rolf har tidigare haft 
kontakt med företaget Dyk och anläggning på Gotland för att komma ut till Herrö och gå igenom 
vilket arbete som måste vidtagas, för att få fram en kostnadsuppskattning och tidplan på arbetet. 
Björne informerade också om att Mats Odenstig eventuellt är intresserad av arbetet. Vi kan då 
begära in kostnadsförslag efter genomförd besiktning ifrån två företag. 
 
Arbetsdag under våren bestäms på nästa möte, arbetsuppgifter inför arbetsdagen är bla. målning av 
stora stugan, bogsera ut badbryggan, bojar i samt förlängning av kättingar. Alla bojar på utsidan ej 
upptagna i höstas  pga. högvatten. 
 
7. Hamnen 
Landgångsbryggans reparationsarbete fortskrider. Matte efterfrågar om arbetsplikt på några 
medlemmar några helger framöver som hjälp till att fylla stenkistorna med sten. Dessutom skall 
landgångsrälsen kapas. Peter Olsson och Matte ordnar detta. 
 
Lars Herling har skickat in ett förslag om en konstruktion utav en vagn för att på så sätt kunna olja 
in bryggan under båtsäsongen. Den skulle då vara rustad med hjul och kunna rullas ovanpå 
bryggdäcket och man skulle kunna olja in 6 m åt gången, en bra genomtänkt konstruktion. 



Styrelsen beslöt under mötet att avslå detta förslag, vid behov så byts istället bryggdäcket ut bit för 
bit istället. 

 
8. Varvet 
Stormen Alfrida var inte nådig mot våra medlemmar, den orsakade en mängd problem som 
avblåsta presenningar o trasiga täckningar. Sopor ifrån grannfastigheten som spreds ut över 
området. 
Tyvärr så har några fäst fast sina linor från båttäckning till staket, vilket är förbjudet. Björne har 
gått runt o tagit bort det. 
Robban tog upp frågan om det var OK om hans båtställning får stå kvar under sommaren pga. 
båtarbete. Detta ansåg styrelsen på mötet vara OK. 

 
Rolf har varit i kontakt med Tommy på Nynäs Gods avseende förlängning av arrendeavtalet på 
varvet. Han har ej ännu återkommit med ett kontraktsförslag. 
 
Problem är förhållandet med arrende och bygglovstiden. Arrendeavtalet kommer löpa längre tid än 
bygglovet. Måste få tillstånd ifrån kommunen. 
 
Björne har städat ur boden. 
Ekonomin på varvet är +-0 
 
Jocke Norbergs plats har vidarehyrts till Helena Svanberg den här säsongen. Reglering av kostnad 
skall ske mellan Jocke och Helena. Dessvärre har Helena fått en avgiftsavi för varvshyran, detta 
återbetalar klubben. 

 
9. Rapporter 
Erbjudande ifrån C Security Systems som erbjuder förmånliga priser på båt larm och GPS tracker i 
kombination med DNA märkning. Dom erbjöds sig komma på ett möte och informera oss om 
detta. Information kommer att läggas ut på hemsidan för att ta reda på intresse, även information 
sänds ut via gruppmail. 
 
10. Arbetsplikt 
Bryggan: 
Sandra Ljungberg 
 
11. Miljö 
Inget har hänt sedan sist avseende inplanering av det möte med kommunen och SMOF som 
handlar om ”miljöfrågan om båtbottenfärger”. Styrelsens uppfattning är att vi ligger lågt tills 
vidare. 
Tommy skall ta kontakt med grannfastigheten, angående problemet överfyllda sopkärl som 
orsakar kringblåsande sopor. 

 
12. Övriga frågor 
Hans undrade vem som har inloggningsuppgifterna på domänadressen NMK ? 
 
13. Avslutning 
Ordföranden förklarade mötet avslutat och meddelade att nästa möte är i ”Roffes stuga” Måndag 
15/04 kl. 18.30 

 
 
 
 
 Rolf Lindqvist   Jack Eriksson 
 Ordförande   Sekreterare 
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