
Nynäshamns Motorbåtsklubb 
Styrelsemöte 2019-08-21   ”Roffes stuga”                              Möte nr 8/19 
 
Närvarande: 
Rolf Lindqvist, Tommy Öster, Ulf Hägnevik, Robert Johansson, Björne Ekström, Greger 
Knutas, Mats Ljungberg, Stefan Persson, Peter Olsson, Hans Holmberg och Jack Eriksson. 
 

1. Ordföranden förklarade mötet öppnat. 
2. Dagordningen fastställdes. 
3. Föregående mötesprotokoll No 7 godkänt. 
4. Medlemsärenden. 
Nya medlemmar 

       Roger Karlsson, Håkan Bååth 
       Ansökan om medlemskap  
       Angelica Andersson, Håkan Bååth, Johan Nilsson, Kerstin Almqvist, Micael Kaarlenkaski,   
       Kristofer Uhrfeldt, Alexandr Minchak 
       Begäran om utträde 

Inga 
Övrigt 
Ingen nyckel till stödjande medlem, uppgradering av medlemskap vid efterfrågan av nyckel. 
Fredrik Adelstam har avböjt sökt medlemskap. Emil Persson har ej ännu betalt, likaså för Tanja 
Wallier. Deras medlemsansökan kommer att avföras om dom inte betalar in. Dom har båda fått 
påminnelse 2 ggr. 
Mikael Fager har ej heller under lång tid betalt in sina avgifter trots påminnelse, men han har nu 
äntligen betalt. 
Ove Nilsson har en gammal mailadress, Glocalnet. Han har ej uppdaterat klubben med någon ny 
adress. 
Dom 5st medlemmar som har missat sina bryggvakter i år har fått brev utskickat till sig och en 
betalningsavi med straffavgift på 500 sek, samt blivit tilldelad en bryggvakt senare i höst efter att 
alla har gått sina ordinarie pass. 

 
5. Ekonomi 
Ekonomin ser bra ut. 
På intäktssidan så visar alla 3 resultatområden över budget. 
På utgiftssidan så är det delområdet bryggan som visar negativt utfall gentemot budget -3 616 sek. 
Tillgångarna är på 1,239 675 sek  
 
Nuvarande budget/utfall:  Budgeterat 
Intäkter   Utgifter:  Resultat: Diff. mot budget 
+25 588 sek +52 215 sek  +123 700 sek +77 803 sek  

  
6. Herrö  
Allt ser bra. Stefan var ut helgen innan o kollade läget. Då uppmärksammade han att Fiskeguiden 
var på Herrö med 4st båtar och totalt 16 personer. Trots förbud mot kommersiell verksamhet att ta 
betalande gäster till klubbholmen. Anslag finns uppsatt som informerar detta. 
Rolf tar kontakt med ansvarig person på fiskeguide och meddelar klubbens regler o riktlinjer, 
vilket tidigare har gjorts. Tyvärr efterlevs detta inte. Klubbens ved användes men, det var till trots 
rent o snyggt efteråt.  
 
Arbetsdag inplanerades till lördag 5 oktober, samling vid Rökeriet, information kommer att finnas 
på hemsidan. 
Greger ordnar med inköp av motorsåg som finns med ut på arbetsdagen, kostnad 4 – 4500 sek. 
 



Grästrimmer behövs, men behöver inte köpas inte in, då det finns en på Varet att tillgå. 
 
Inventarielista skall göras upp på Herrö, ett måste vid gällande försäkringsfrågor samt foton som 
dokumentation. 
 
Herröfesten sista helgen i juli avlöpte mycket bra, 40 personer anslöt och Gunde serverade grillat 
vildsvin. Gunde har en stående bokning, återkommande samma helg varje år. Han fick också sin 
hedersnål samt lite bubbel, eftersom han var bortrest vid föregående årsmöte. 
 
Bojkättingen är nu också åtgärdad. 
 
Inför en kommande förfrågan av den totala kostnaden på material och arbete avseende 
bastubryggan, så måste ekonomin vara på plats. 
Rolf har haft kontakt med Gutesten på Handelsbanken och han informerade om att en värdering 
kostar c: a 5000 sek, Taxvärde just nu 0 sek, tomtyta är 6 950m2. 
Bilder måste tagas som underlag för en värdering, 3% i ränta på lånebelopp, pantbrev 2% som 
lånebeloppet som är beräknat till 800 000 sek. 

 
7. Hamnen 
Stolpar ligger och flyter runt vassen och hindrar våra jolleplatser dessa tillhör NSS, dom har ännu 
inte plockat bort dom trots vår uppmaning. 
Föregående helg så var det livat på bryggan, fest i Johan Petterssons båt. Sällskapet kom inte ut 
vid grinden, så dom kastade i föremål i vattnet, plaststol, liten båt för att kunna ta sig ifrån 
bryggan. 
Bryggvakten släppte ut delar av sällskapet vid ett tillfälle. Rolf tar kontakt med Johan och 
informerar om vad som regler som gäller, och vad som kan inträffa. 
 
Uffe har efterfrågat försäkringsbevis för de båtar som ligger vid bryggan. Dålig respons av de 
flesta. Styrelsen kommer att hårdgranska detta nästa säsong. 
 
8. Varvet 
Det är ganska lugnt än så länge innan uppdragningssäsongen startar. Arbetsdag inplaneras till 
lördag 7 september, Samling 09.00. 
Arbetsuppgifter är bland annat städa ur toalett, boden, ordna med tavlan, färga numrering på 
stenar, ogräsborttagning samt att slänten skall trimmas. Förslag på att vanligt vägsalt skall 
användas för ogräsbekämpning. 
Robban önskade att max 10 medlemmar får komma på arbetsdagen, det finns inte arbetsuppgifter 
till alla. Styrelsen biföll denna önskan. Anmälan göres till Robban, först till kvarn…. 

 
Jocke Norberg har ställt som önskemål att hans varvsplats hyrs ut till någon i kön under 
kommande säsong, detta utan han förlorar sin plats. Styrelsen biföll denna önskan, med 
motivering att 2 år är rimligt, blir då liktydigt med en ligga på sin sommarplats i max 2 säsonger i 
rad. Införa ordningsregel avseende detta i varvsstadgarna på sikt. 
 
Angående arrendeavtalet med Nynäs gods så har ingenting hänt sen sist. 

 
9. Rapporter 
Brev har inkommit ifrån Lars Herling ang. klubbens borttagande av båtregister, tidigare hanterat 
av kassören. Enligt stadgarna skall detta informeras på 2 årsmöten i rad. Detta glömde styrelsen 
bort föregående år att göra, kommer därför att tas upp på årsmötet i år. 
 
10. Arbetsplikt 
Arbetsdagar är inplanerat till Herrö 5 oktober och på Varvet 7 september. 
 
  



11. Miljö 
Inget att rapportera. Ej heller har något hänt avseende möte med kommunen och Smof om båt 
bottenfärger. 

 
12. Övriga frågor 
Informationen om att klubbens medlemmar får slänga sina sopor i containern vid gästhamnen, har 
försvunnit bort från hemsidan. Hans lägger dit detta igen. 
Avseende de inloggningsuppgifter till Facebook så skall Fredrik hjälpa Hans med detta då han 
tidigare har skött datasupporten. 
 
13. Avslutning 
Ordföranden förklarade mötet avslutat och meddelade att nästa möte är på ”Roffes stuga” 
Måndag 16/10 18.30 

 
 
 
 
 
 
 Rolf Lindqvist   Jack Eriksson 
 Ordförande   Sekreterare 
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