
Nynäshamns Motorbåtsklubb 
Styrelsemöte 2019-05-21   ”Roffes stuga”                              Möte nr 6/19 
 
Närvarande: 
Rolf Lindqvist, Hans Holmberg adjungerande kassör, Ulf Hägnevik, Robert Johansson, 
Björne Ekström, Greger Knutas, Marie Clemmedsson (del av mötet) och Jack Eriksson. 
 

1. Ordföranden förklarade mötet öppnat. 
2. Dagordningen fastställdes. 
3. Föregående mötesprotokoll No 5 godkänt. 
4. Medlemsärenden. 
Nya medlemmar 

       Malin Andersson, Henrik Johansson. 
       Ansökan om medlemskap  
       Björn Kåberg, Hjalmar Odenstig, Michael Sandkvist, Per Hellström, Rebecca Levander 
       Begäran om utträde 

Inga 
Övrigt 
Inget 

 
5. Ekonomi 
Nuvarande budget/utfall: 
Intäkter   Utgifter:  Resultat: Diff. mot budget 
+1.658sek  -124.764sek  +250.122sek +126.422sek 
 
Resultatet på Herrö är lite minus pga. flera arbetsplikter än budgeterat. 

  
6. Herrö  
Arbetsdagen är inplanerad till Lördag 25 maj. Dom som ej kan åka ut med egen båt, kan åka med 
Greger samt att han kollar upp om det behövs fler båtar, då ”Huggarn” ej ännu är sjösatt. Samling 
08.00 utanför rökeriet.  

 
Rolf hade ordnat annons i NP, men dom missade att sätta in den. Hans lade ut information på 
hemsidan tillsamman med en lista med arbetsuppgifter med olika prioriteringar. Stefan ordnar 
något att grilla och dricka till. Massmejl har skickats ut till medlemmarna som har mailadress 
angående arbetsdag. 
 
Viktigast är att måla huset, lägga ut bojar och städa av. 
 
Mötet enades om att färgen på stugan ska målas med ”Herrgårdgul” 
 
Mats Odenstig och Björne har varit ut och inspekterat bastubryggan för att förstå vad som måste 
göras och Mats gjort en ungefärlig kostnadsuppskattning. 
 
Kostnaden skulle förmodligen uppgå till totalt 750 tkr, fördelat på bastudäcket 400 tkr och brygg 
däcket 350 tkr. Bastudäcket är väldigt mjukt lite varstans, bärande stålbalkar går nog att rädda. 
 
Då det handlar om stora pengar måste olika finansiella alternativ beaktas, såsom höjda avgifter, 
engångsinbetalningar, alternativt ett banklån. 
 
Rolf har varit i kontakt med Handelsbanken och diskuterat olika finansiella lösningar på kort och 
lång sikt. Gutesten på banken skulle återkomma till Rolf. 
Man måste iså fall göra en värdering och ta ut ett pantbrev. 



Om ingenting görs åt bastubryggan så är risken för avstängning stor. Klubben har ett stort ansvar 
och förhindra eventuella olyckor som att någon trampar igenom och skadar sig. 
Ett alternativ är att ersätta bryggdelen med en flytbrygga för att dra ned kostnaden. Greger och 
Stefan undersöker det under arbetsdagen. 

 
7. Hamnen 
Ändring av bommar är klart. Nya vattenslangar skall inköpas. Inventarielista på material och 
verktyg skall upprättas. 
Bryggvakten har startat och en har missat sin vakt. 

 
8. Varvet 
Många börjar sjösätta, lite sent i år pga. kylslagen vår, enligt Robban. 
Inga brister på miljöinspektionen. 

 
Inget nytt ifrån Tommy på Nynäs gods, angående arrendeavtalet och hans kontakt med 
kommunen. 

 
9. Rapporter 
En medlem i klubben har inhandlat båtlarmet som klubben informerade om på hemsidan. 
 
10. Arbetsplikt 
Herrö 
Mats Odenstig   
 
11. Miljö 
SMOF gjord ett tillsynsbesök på varvet To 2/5, Tommy, Robert och Björne närvarade. 
Inspektören var nöjd med det han såg och upplevde. 

 
Tommy har varit i kontakt med grannfastigheten angående deras överfyllda sopkärl, som när det 
blåser sprider sopor ut på varvsområdet. 

 
12. Övriga frågor 
Inloggningsuppgifter till Facebook kanske Fredrik tidigare har ordnat, då han tidigare hade hand 
om datasupporten. Hans kollar upp detta. Som det nu är kan vem som helst lägga in meddelanden i 
Facebook. 
 
Gunde Abelsson är bokad till sista lördagen i juli för att sköta grillningen/cateringen på 
sommarfesten på Herrö. Han vill till årets fest ha en garantibeställning på 40 kuvert, viktigt då att 
festkommittén tidigt skickar ut inbjudan. Flora skall även bokas in för de som inte åker ut till 
Herrö med egen båt. 
 
13. Avslutning 
Ordföranden förklarade mötet avslutat och meddelade att nästa möte är på ”Herrö” Måndag 17/06 
kl. 17.00 Samling utanför Rökeriet. Avresa med ”Huggarn”. 

 
 
 
 
 
 Rolf Lindqvist   Jack Eriksson 
 Ordförande   Sekreterare 
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