
Nynäshamns Motorbåtsklubb 
Styrelsemöte 2019-11-11   ”Roffes stuga”                              Möte nr 2/20 
 
Närvarande: 
Rolf Lindqvist, Tommy Öster, Ulf Hägnevik, Mats Ljungberg (delvis), Hans Holmberg, 
Greger Knutas, Stefan Persson, Robert Johansson (delvis), Peter Olsson, Marie 
Clemmendsson och Jack Eriksson. 
 

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

       Ansökan om medlemskap  
       Inga 
       Begäran om utträde 

Ove Viktorin 
Övrigt 
En medlem har ej gått sina bryggvakter, varken ordinarie eller straffvakter. Ej heller betalt in sina 
straffavgifter. Rolf har skrivet ett brev till honom där han påtalar medlemmens skyldigheter samt 
en skriftlig varning. När tidsfristen enligt brevet går ut så ringer Rolf upp och meddelar honom om 
vad som gäller, enligt klubbens stadgar så är det uteslutning som sker. 

 
5. Ekonomi 
Ekonomin ser bra ut. 
Tillgångarna är på 1,184 673,81 sek  
 
Nuvarande budget/utfall:  Budgeterat 
Intäkter   Utgifter:  Resultat: Diff. mot budget 
+0 sek  -56 307 sek  -56 307 sek - 56 307 sek  
 
Utgiften beror på utbetalning av hyreskostnad för varvsområde. 
 
Ekonomirapporten klar samt även budgeten för kommande verksamhetsår. Revisorerna har 
granskat detta. 

  
6. Herrö  
Mörkt på Herrö nu, ingen större aktivitet. Däremot så tar Stefan o Greger nya tag till våren. 
Målning av hus, avverkning av träd, ha koll på bastubryggan och göra de åtgärder som behövs, så 
den klarar några år till. Inventering till våren. 

 
7. Hamnen 
Vattnet är stängt och blåst. Belysningen är släckt. Elmätning har gjorts och det verkar bara vara 
195V i uttagen, i sista stolpen är det 225V. Det saknas dock 2st lock på handsuttagen längst ut på 
bryggan. Detta skall åtgärdas och även till våren skall en översyn på kopplingsdosor under 
bryggan göras. Nyckel till elskåpet är ordnat enligt Björne. 
Fortfarande dålig respons på att skicka in en kopia av gällande försäkringsbrev, enligt Uffe. 
 
8. Varvet 
Alla platser är belagda. Det är 2st platser som är uthyrda på 1års avtal. En plats kan eventuellt vara 
ledig då Annelie Reimers har sagt upp sitt medlemskap. 
 



Tommy har granskat miljöplanen. Vattnet är nu avstängt. 
Rolf har ännu ej fått tag på förvaltaren Tommy Engborg på Nynäs gods angående arrendeavtalet, 
trots upprepade försök. 
 
Marken bredvid som Petterssons Åkeri hyr kommer att bli ledig. Diskussioner på mötet om 
huruvida klubben skulle vilja hyra även detta område, inga beslut fattades. Först måste Rolf få tag 
Tommy Engborg för att diskutera nuvarande arrende. 

 
9. Rapporter 
Rolf har talat med Jerry Larsson ordförande på NSS, då några medlemmar har fått tillsägelse om 
att inte använda sjösättningsrampen vid NSS, speciellt då dom själva har full aktivitet. 
Det är så att rampen ligger på NSS markområde, vilket Richard Andersson på kommunen inte 
kände till. NMK får disponera rampen då NSS inte har någon pågående verksamhet. 
Informationsskylt skall vara uppsatt, även så skall det finnas ett swishnummer så att vi kan erlägga 
en avgift. 

 
10. Arbetsplikt 
Inget 
    
11. Miljö 
Inget 

 
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 4st   Rolf OK 

o Förslag avseende förändring av föreningens stadgar. 
o Förslag av ändring av brygginsatsen 
o Förslag avseende vinterbrygga (VB) 
o Förtydligande av straffavgifter, extra vakter  

• verksamhetsberättelse    Jack OK 
• Budget / ekonomisk redovisning  Hans / Rolf OK 
• Hedersmedlemmar 5st   Hans OK 
• Kallelse till årsmöte, annons i NP under föreningsnytt 

2 st. införanden     Rolf 5/11, 15/11 
• 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.   OK 

 
I år är det 5st hedersmedlemmar. Kjell Åke Ersson då han ej tidigare har blivit uppvaktad, samt 
Tore Remmert, Bengt Lenvik, Björne Lundberg, Dan Nicklasson. 
 
Tommy ordnar kaffe o bröd till årsmötet för 25 personer. 
Greger ordnar kopiering av material 25 exemplar. 
 
 
 

 



13. Avslutning 
Ordföranden förklarade mötet avslutat och meddelade att nästa möte är i gula villan på NSS 
torsdag 21/11 19.00.  Samling 18.30 
 
 
Efter årsmötet så är det styrelsemöte no 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Rolf Lindqvist   Jack Eriksson 
 Ordförande   Sekreterare 
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