
Nynäshamns Motorbåtsklubb 
Styrelsemöte 2019-10-14   ”Roffes stuga”                              Möte nr 1/20 
 
Närvarande: 
Rolf Lindqvist, Tommy Öster, Ulf Hägnevik, Mats Ljungberg, Hans Holmberg, Peter Olsson, 
Björne Ekström och Jack Eriksson. 
 

1. Ordföranden förklarade mötet öppnat. 
2. Dagordningen fastställdes. 
3. Föregående mötesprotokoll No 9 godkänt. 
4. Medlemsärenden. 
Nya medlemmar 
Kerstin Almqvist (inbetalt under verksamhetsåret 2019). 

       Ansökan om medlemskap  
       Inga 
       Begäran om utträde 

Annelie Reimers, Roland Bergvik 
Övrigt 
Inget 

 
5. Ekonomi 
Ekonomin ser bra ut. 
På intäktssidan så är det 45 571 sek över budget 
På utgiftssidan så är det 41 250 sek kvar mot budget. 
Tillgångarna är på 1,240 980,51 sek  
 
Nuvarande budget/utfall:  Budgeterat 
Intäkter   Utgifter:  Resultat: Diff. mot budget 
+45 571 sek +41 250 sek  +123 700 sek +59 821 sek  
 
Ekonomirapporten färdigställs av Hans inför kommande bokslut under innevarande vecka för 
granskning utav revisorerna. 

  
6. Herrö  
Arbetsdagen genomfördes lördag 5 oktober och 7st medlemmar anslöt till arbetet. Vedbod och 
bastu tvättades av, ved höggs upp, bojar togs upp ur vattnet, dock så blev någon boj kvar pga. högt 
vatten. Inventarielista med bilder hanns ej med, kommer att göras snarast av Greger och Stefan. 

 
7. Hamnen 
Vattnet kommer att stängas av under v.44. Inventarielistan är utförd av Ulf. Björne upptäckte att 
nyckel till elskåpet var trasig, så han har beställt en ny. 
 
8. Varvet 
Varvet är nu fullbelagt. Det har redan nu kommit upp många båtar på land. 
Rolf har försökt upprepade gånger att få tag på förvaltaren Tommy Engborg på Nynäs gods 
angående arrendeavtalet, men har ej lyckats, han återkommer aldrig.  

 
9. Rapporter 
Stöldskyddsföreningen (SSF) har tillsänt information angående märkningsskydd av båtmotorer 
under vinterförvaringen. 
 
 

 



10. Arbetsplikt 
Arbetsdag genomfördes på Herrö 5 oktober. 
 
Deltagare: 
Stefan Persson Emmyline Rundberg Kjell Åke Ersson 
Greger Knutas Håkan Eriksson Kerstin Almqvist 
Janne Hammarbäck 
    
11. Miljö 
Tommy ordnar med en delrapport i december till Smof angående att inspektionen på varvet är 
genomförd. 
 
Miljökonferens i Stockholm äger rum 28 november, Tommy och Rolf är eventuellt intresserade av 
att åka dit. 
 
Tommy uppdaterar klubbens miljöplan för en period på 5år fram till år 2025. 

 
12. Övriga frågor 
Styrelsen beslöt att inga avgiftshöjningar behöver att göras inför nästa år. 

 
Kalendarium inför styrelsemötet: 

• sista dagen att lämna in motion ifrån medlem är  15/10 
• motioner ifrån styrelsen 3st   Rolf 14/10 

o Förslag avseende förändring av föreningens stadgar. 
o Förslag av ändring av brygginsatsen 
o Förslag avseende vinterbrygga (VB) 

• verksamhetsberättelse    Jack 11/11 
• Hedersmedlemmar   Hans 11/11 
• NSS ”gula villan” inbokad för styrelsemöte 21 nov Rolf OK 
• Kallelse till årsmöte, annons i NP under föreningsnytt 

2 st. införanden     Rolf 5/11, 21/11 
• Förslag till dagordning på årsmötet  Rolf OK 
• Omval/nyval för: 

vice ordförande, kassör, vice Herrö chef, vice hamnchef, 
vice varvschef, revisor, revisorssuppleant, festkommittén 
valberedning, suppleant. 

 
Kallelse till årsmötet läggs ut på hemsidan. 

 
Note: Om inte valberedningen kan finna en kassör så är Hans Holmberg villig att fortsätta sitt 
uppdrag. Iså fall måste klubben upphandla hans tjänster för uppdraget, då han ej är medlem i 
klubben. 
 
Hans går snarast igenom hur många hedersmedlemmar vi har i år, Kjell Åke Ersson skall läggas 
till på listan, då han ej tidigare har blivit uppvaktad. 
 
Inloggningsuppgifter på Facebook har nu Hans äntligen fått ordning på. Han är även administratör 
för det. 
 
Tommy ordnar kaffe o bröd till årsmötet. 
 

 
 
 



13. Avslutning 
Ordföranden förklarade mötet avslutat och meddelade att nästa möte är i ”Roffes stuga” Måndag 
11/11 18.30 
 
Årsmöte 21/11 19.00 Gula villan på NSS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Rolf Lindqvist   Jack Eriksson 
 Ordförande   Sekreterare 
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