
Nynäshamns Motorbåtsklubb 
Styrelsemöte 2019-06-17   ”Herrö”                              Möte nr 7/19 
 
Närvarande: 
Rolf Lindqvist, Tommy Öster, Ulf Hägnevik, Robert Johansson, Greger Knutas, Mats 
Ljungberg, Stefan Persson och Jack Eriksson. 
 

1. Ordföranden förklarade mötet öppnat. 
2. Dagordningen fastställdes. 
3. Föregående mötesprotokoll No 6 godkänt. 
4. Medlemsärenden. 
Nya medlemmar 

       Björn Kåberg, Hjalmar Odenstig, Michael Sandkvist, Per Hellström, Rebecca Levander 
       Ansökan om medlemskap  
       Roger Carlsson, Fredrik Adelstam, Tanja Tatyana 
       Begäran om utträde 

Helena Svanberg 
Övrigt 
Inget 

 
5. Ekonomi 
Ekonomin är bra. 
På intäktssidan så ligger alla 3 resultatområden över budget. 
På utgiftssidan så är det 115.000sek mindre än budget. 
Tillgångarna är på 1,286.308sek  
 
Nuvarande budget/utfall: 
Intäkter   Utgifter:  Resultat: Diff. mot budget 
+9.058sek  +115.578sek  +123.700sek +124.635sek  
 
Noteras att Postnord har tillsänt en faktura på 37,50 pga. för litet porto. 

  
6. Herrö  
Arbetsdagen genomförd. Allt flöt på bra, många anslöt. Stora huset är nu ommålat, 2ggr i 
Herrgårdsgult. Bojar ligger nu i sjön. 
 
Deltagare, se under arbetsplikt. 
 
Bastubryggan genomgången, ser rätt OK ut, främst under bastudelen. Med lite lappa och fixa så 
kan det hålla några år till. En total renovering av bastubryggan måste planeras och prioriteras. 
 
Roger Persson har erbjudit sig att göra arbetet med bastubryggan, detta måste då först ske via en 
anbudsförfrågan så att klubben får en klar prisbild på kostnaden för ett sådant genomförande. 
Stomme och däckning gäller då för den begärda kostnaden. 
 
På den inre bojen så är en del av schacklet kvar i bojstenen. Alla andra övriga bojar är nu 
besiktade och godkända. 
 
Några träd skall tas ned. En ny motorsåg behövs då köpas in. 
 
Gutesten på Handelsbanken har ej varit anträffbar avseende den diskussionen om belåning av 
Herrö för att finansiera en renovering eller ombyggnad. 
 



Kontrollåtgärder och Checklista avseende Herrö är nu genomfört och allt är OK. 
 

7. Hamnen 
Inte mycket i lådan vid bryggan som är inventarier, enligt Matte. 
Ingen i klubben har än så länge missat sin bryggvakt, enligt de rapporter som NSS delgivet Uffe. 

 
8. Varvet 
De flesta har nu sjösatt. Björne har fixat nya slangar runt om och kollat upp så att allting fungerar. 
 
Engborg har ej 2 års kontrakt, Robban återkommer med besked. 

 
9. Rapporter 
Hans lägger upp information på hemsidan om Herröfesten. 
 
Information ifrån Stockholms Hamnar att det är förbjudet att köra båt innanför de gula 
markeringarna utanför Norviks hamn. 
 
10. Arbetsplikt 
Herrö 
Greger Knutas Annelie Reimers Göran Johansson 
Patrik Petersson Robert Petersson Peter Olsson 
Lars Herling Lars Jonsson  Hans Hallberg 
Henrik Sandkvist Peter Snäll (Pia Larsson) Bernt Olofsson 
Siw Nelding-Olofsson Kjell-Åke Ersson Håkan Eriksson 
Jan Loshammar Filip Björkqvist Anders Björkqvist 
Eva Jönewall Anna Rundberg Jörgen Söderström 
Stefan Persson Anders Jönsson   
 
11. Miljö 
Inget att rapportera. 

 
12. Övriga frågor 
Avseende de inloggningsuppgifter till Facebook som kanske Fredrik tidigare har ordnat, då han 
tidigare hade hand om datasupporten. Hans kollar upp detta igen. Även Uffe kollar upp vad han 
tidigare har fått för information ifrån Fredrik. 
 
13. Avslutning 
Ordföranden förklarade mötet avslutat och meddelade att nästa möte är på ”Roffes stuga” 
Måndag 19/08 18.30 

 
 
 
 
 
 Rolf Lindqvist   Jack Eriksson 
 Ordförande   Sekreterare 
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