
Nynäshamns Motorbåtsklubb 
Styrelsemöte 2019-04-15   ”Roffes stuga”                              Möte nr 5/19 
 
Närvarande: 
Rolf Lindqvist, Tommy Öster, Hans Holmberg adjungerande kassör, Ulf Hägnevik, Robert 
Johansson (del av mötet), Stefan Persson, Marie Clemmedsson och Jack Eriksson. 
 

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

       Mikael Sylwin stödjande, Stefan Wahlberg, Helena Svanberg. 
       Ansökan om medlemskap  
       Henrik Johansson, Emil Persson, Malin Andersson 
       Begäran om utträde 

Inga 
Övrigt 
Kjell Åke Ersson har påpekat att han har varit medlem i klubben sedan 1992, ej blivit uppvaktad 
som Hedersmedlem. Kan bero på ett misstag när alla registerkort lades över till dataprogrammet.  
Man diskuterade även att ta bort medlemskapet ”Hedersmedlem” vilket skulle innebära att inga 
nya Hedersmedlemmar skulle utses på nuvarande grunder (25 år i klubben). De som redan är 
Hedersmedlemmar kvarstår dock. Inga beslut fattades dock i frågan som bordlades. 

 
5. Ekonomi 
Det saknas en inbetalning på varvet och likaså en inbetalning på bryggan ändå +850sek, på 
bryggan. Ligger lite under på Herrö. 
Sedan kommer intäkter på sommarvarvet. Övrigt så har alla betalt in sina avgifter. 
 
Nuvarande budget/utfall: 
Intäkter   Utgifter:  Resultat: Diff. mot budget 
-5.742sek  159.255sek  277.183sek 153.483sek 

  
6. Herrö  
Arbetsdag inplaneras till Lördag 25 maj. Dom som ej kan åka ut med egen båt, kan åka med 
”Huggarn” (om den är sjösatt). Samling 08.00 utanför rökeriet. Rolf ordnar annons i NP och Hans 
lägger ut information på hemsidan. Stefan ordnar något att grilla och dricka till. 
NMK Facebook kontot är ett öppet konto, vem som helst kan lägga ut information, Hans kollar 
vem som är admin. 
  
Arbetsuppgifter på arbetsdagen är målning av stora huset som är den stora uppgiften, bra är om det 
hinner tvättas av innan arbetsdagen. Övrigt är städning av området, bojar läggas ut och badstege 
monteras. 
Mats Odenstig tackade nej till uppdraget avseende åtgärd av bastubryggan. Däremot följer han 
gärna med ut ser vad som måste göras, så att klubben lättare kan få en riktig kostandsuppfattning. 
Bra är att slippa låna pengar ifrån banken. 
 
Fönster hade blåst upp på sjöstugan, Stefan Norberg satte en planka för detta. 
Faktura på 4000sek har inkommit ifrån Herrö vägförening. 2 bilplatser finns för NMK disponibla, 
dock är dessa i dåligt skick. Fastighetsbeteckningen är Yxlö 3-28. 
 
 

 



7. Hamnen 
Efter att bommar har flyttats på bryggan så har det blivit en bryggplats mindre. Den bom som blev 
över skall förvaras på varvet. 2 sidoplåtar försvann dom bommarna flyttades. Kopplingsdosor på 
bryggan måste kollas upp och eventuella andra skador till följd av arbetet. Lars Herling har fått 
svar av Rolf ang. hans lösning på att olja in bryggan, han har dock ej återkopplat. 
 
Räkning för arbetet avseende ny stenkista och landgång för bryggan som går ut till Badhusholmen 
har inkommit 236 timmar fördelat på NSS 200 timmar och NMK 36 timmar, 22,486 sek för NMK 
Tillkommer material där NMK betalar 50% Totalt 34 166 sek. 

 
8. Varvet 
Det börjar hända lite på varvet, folk börja vakna till, enligt Robban. 
Vattnet är nu påslaget, en slang är trasig där läckaget är längs sidan mot XL bygg. Lite skräp 
blåser in på området ifrån fastigheten bakom. Lösa batterier står och skräpar. Robban väntar 
fortfarande på ett lass grus som Nynäs gods har lovat att tippa ut vid grinden. 
 
Tommy på Nynäs gods skall ta upp arrendefrågan men kommunen. 

 
9. Rapporter 
Ett svar angående båtforum har inkommit på hemsidan. 
 
10. Arbetsplikt 
Bryggan / Landgångsbrygga                Bryggan / Bommar 
Urban Liljengren  Stefan Norberg Joakim Norberg 
Tony Björklund  Simon Liljehammar Jan Hammarbäck 
 
11. Miljö 
Brev ifrån SMOF som vill göra ett tillsynsbesök på varvet To 2/5 10-11 alt. Ti 7/5 13-14. Rolf, 
Tommy, Robert och Björne närvarar. Kostnaden för en sådan inspektion är 3.450sek. 
 
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. 

 
12. Övriga frågor 
Uffe informerade om att tider för bryggvakten skickas ut via mail/Sms som påminnelse. Alla 
måste kolla upp sina tider. 
 
13. Avslutning 
Ordföranden förklarade mötet avslutat och meddelade att nästa möte är i ”Roffes stuga” Måndag 
20/05 kl. 18.30 

 
 
 
 
 
 Rolf Lindqvist   Jack Eriksson 
 Ordförande   Sekreterare 
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