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   AVGIFTSBESKRIVNING 
 
Detta dokument är tänkt att klarlägga klubbens olika avgifter som våra medlemmar kan bli 
debiterade i samband med utskick av medlemsavgiften. Storleken av avgift finns att läsa 
underrubriken ”Avgifter” på hemsidan. 
 
Inträdesavgift  (Engångsavgift) 
Avgiften erläggs vid inträde. Om inträde sker mellan sista september och sista december, behöver ej 
Medlemsavgift, SMBF (Saltsjön/Mälarens Båtförbund) eller Arbetsplikt erläggas för innevarande år. Dessa 
avgifter betalas först nästa säsong. Avgiften tas ej ut för någon som inte fyllt 18 år. 
 
Medlemsavgift (Betalas i förskott årsvis) 
Avgiften betalas av samtliga medlemmar i Nynäshamns Motorbåtsklubb. Avgiftens storlek varierar beroende 
på vilken typ av medlemskap man har. Klubben tillämpar följande fyra kategorier: 
 
Aktiv medlem, 
Stödjande medlem 
Aktiv Hedersmedlem (efter 25 år i klubben) 
Stödjande hedersmedlem (efter 25 år i klubben) 
 
Medlemsavgiften skall täcka alla klubbens administrativa kostnader och kostnaderna för vår klubbholme på 
Herrö 
 
Arbetsplikt  (Betalas i förskott årsvis) 
Alla som har Varvsplats, Bryggplats eller Nyckel till våra anläggningar, måste delta i underhållsarbetet på 
anläggningarna med minst 4 timmar. Man betalar för arbetsplikten i förskott. När man har utfört arbetsplikt, 
på någon av våra angivna arbetsdagar, återbetalas arbetsplikten nästa år. Om plikten inte utförs sker ingen 
återbetalning. Arbetsdagar är oftast 2 st på klubbholmen Herrö, vår och höst, och 1-2 st på Varvet. Avgiften är 
till för att klubben skall ha råd att hyra in personal vid behov. 
 
SMBF    (Betalas i förskott årsvis och går oavkortad till SMBF) 
Saltsjön/Mälarens Båtförbund. En paraplyorganisation under SBU (Svenska BåtUnionen), som handhar 
övergripande fritidsbåtsintressen, och även ger medlemmarna möjlighet att teckna båtförsäkring i Svenska Sjö, 
vilket är båtklubbarnas eget försäkringsbolag.  En tidning BÅTLIV ges ut gratis några gånger per år. En 
olycksfallsförsäkring i händelse av olycka på någon av våra anläggningar ingår.  
 
Brygginsats   (Betalas vid tillträde/köp)   
Insatsavgiften är en engångsavgift som betalas till den som äger platsen och återfås när bryggan säljs vidare. 
All förmedling av bryggplatser, sköts av klubben.  
Med bryggplats följer bryggvaktstjänst. 
 
Brygghyra   (Betalas i förskott årsvis) 
Vi har 106 bryggplatser med Y-bommar och 10 jolleplatser. Bryggan har vatten och el. Brygghyra tas ut av alla 
som förfogar över en bryggplats och är till för att täcka kostnaderna för underhållsarbeten, besiktningar av 
bryggan, arrende av mark samt för att betala avgifter för el och vatten 
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Det finns möjlighet att behålla båten vid bryggan över vintern s.k. ”Vinterbrygga”. Bryggchefen meddelas för 
godkännande av detta. Nyttjande av el kan godkännas mot att förbrukningen mäts med av brygginnehavaren 
tillhandahållen och godkänd mätare.  
 
Varvshyra  (Avgiften betalas i efterskott årsvis) 
Vi har 8 fasta storlekar på våra varvsplatser. Storlek, avstånd mellan båtar och gruppering av båtarna är styrda 
av Brandskyddet. Platsuppdelning, platsstorlek och brandgator är godkända och något som vi inte kan styra. 
För varje båt krävs 0,5 meter fritt runt om. Varvsplatserna fördelas av klubben enligt kösystem. 
Vi har storleksklasserna:  
A=60 m² Antal platser   4 st. 
B=50m²  Antal platser   5 st. 
C=45m²  Antal platser   4 st. 
D=36m²  Antal platser 11 st.   
E=32m²  Antal platser 12 st. 
F=21 m²  Antal platser 16 st. 
G=15m²  Antal platser 13 st. 
H=10m²  Antal platser   2 st.  
 
Det finns möjlighet att behålla båten på varvet över sommaren, om det t.ex. krävs underhållsarbete på båten. 
Det finns även möjlighet till sommaruppställning av båtvagnar, husbilar och husvagnar. Varvschefen meddelas 
i båda fallen för godkännande. 
 
Herrö 
Herrö är öppen och kostnadsfri för alla medlemmar i klubben. På Herrö och på vår hemsida finns 
ordningsregler för klubbholmen. 
 
Ekonomi övrigt 
Räkningarna skickas normalt ut vid årsskiftet. 
Vi har 3 resultatenheter i klubben, vilka har egen ekonomi. Resultatenheterna är: Bryggan, Varvet och Herrö. 
Så bryggkostnaderna betalas av brygginnehavarna, varvskostnaderna av varvsinnehavarna och 
Herröunderhållet betalas av medlemsavgifterna + arbetsplikterna.   
 
Diverse upplysningar 
Alla aktiva medlemmar har rätt till nyckel för våra anläggningar. Nyckel utkvitteras mot deposition. Det är 
samma nyckel till Herrö som till Bryggan och Varvet.  
 
På vår hemsida www.nmk-nynashamn.se , under fliken ANLÄGGNINGAR/VARVET finns varvsstadgarna. Under 
fliken NMK/AVGIFTER finns våra avgifter och under fliken NMK/ARBETSDAGAR hittar du arbetsdagarna (i regel 
några veckor innan arbetsdagen sker). Om du dessutom registrerar dig för vår våra mailutskick via fliken 
MEDLEMSANSÖKAN, kan du få mailutskick om händelser i klubben, som t.ex. arbetsdagar. Skaffa då även 
lösenord för att nå dolda delar av hemsidan. 
Kontakta gärna klubbansvariga om du har nya frågor, förslag eller annat du vill diskutera. Du är även 
välkommen till vårt årsmöte för att påverka verksamheten. Kontaktdata för styrelsen finns under fliken 
NMK/STYRELSE och för våra anläggningsansvariga under fliken ANLÄGGNINGAR/”respektive anläggning” 
 
Glöm inte att det är du som medlem och det du gör som skapar klubben. 

http://www.nmk-nynashamn.se/

