
Nynäshamns Motorbåtsklubb 
Styrelsemöte 2020-02-24   ”Roffes stuga”                              Möte nr 4/20 
 
Närvarande: 
Rolf Lindqvist, Tommy Öster, Hans Holmberg, Ulf Hägnevik, Peter Olsson, Pelle Hellström, 
Mats Ljungberg, Stefan Persson, Robert Johansson och Jack Eriksson. 
 

1. Ordföranden förklarade mötet öppnat. 
2. Dagordningen fastställdes. 
3. Föregående mötesprotokoll No 3 godkänt. 

 
4. Medlemsärenden. 
Nya medlemmar 
Inga 

      Ansökan om medlemskap  
      Inga 
      Begäran om utträde 

7st medlemmar varav ett dödsfall. 
Övrigt 
En medlem är nu utesluten. En annan medlem vill sälja sin bryggplats. 

 
5. Ekonomi 
Ekonomin har just nu ett negativt resultat, beroende på att alla medlemsintäkter ej ännu har 
inkommit och registrerats. 
Diff. mot budget just nu är -129 777 sek 
 
Tillgängliga medel på konto och bankgiro 1 242 635,81 sek. 

  
6. Herrö  
Inte mycket har hänt just nu. Allt är OK. Ola Ericsson och Anders Isaksson skall gemensamt åka 
ut till Herrö och se över vad som måste göras på bastubryggan och återkomma med en 
kostnadsuppskattning vad som behöver att göras. På så vis får vi ytterligare en uppfattning om vad 
det kan kosta att göra en renovering. 
 
Bonden Anders på Herrö gård skall iordningställa den yta som klubben skall få använda som P-
plats, så att vi kan parkera våra bilar och gå bort till klubbstugan. Han skall jämna av marken och 
Tommy och Roffe skall under veckan åka ut ”vibbra” marken och lägga på en täckduk med kilar. 
Ett lass berglagergrus är beställt ifrån LBC som skall levereras. För att sedan planeras ut och 
”vibbras”. Peter Olsson möter upp och sätter dit en P-skylt och en skylt som anger endast för 
NMK. Det kommer då att finnas plats för 3 bilar. 

 
7. Hamnen 
Uffe skall flytta några bommar på bryggan. Några bryggplatser är till salu nr 11 och 16. 
Inskickning av försäkringsbevis har gått mycket trögt, endast 20st medlemmar har hörsammat 
denna begäran som skickades ut tillsammans med avgifterna. 
Avseende vinterplatser så har en medlem tillfälligt betalt för el, han hyr f.n. en plats på 
kommunens brygga. 

 
8. Varvet 
Ser bra ut uppe på varvet, Robban har gått över området och städat av. Den medlem som blev 
utesluten vid årsskiftet har kvar sin båtkärra eftersom han har betalt för varvsplatsen denna säsong. 
 
Vattnet sätts ej på förrän till nästa möte, detta för att undvika frysskador. 



 
Två platser finns att tillgå inför nästa säsong, då en medlem är uppsagd och en har avslutat sitt 
medlemskap. 
 
Förvaltaren på Nynäs gods Tommy Engborg och Roffe har haft ett möte med kommunstyrelsens 
ordförande Harry Bouveng som skall driva frågan mot den tekniska förvaltningen angående 
bygglovet, Roffe har ej fått någon återkoppling om svar. 
Arrendet på varvet går ut i sommar, iså fall kan ett avtal med Nynäs gods bara tecknas på 6 år om 
ej bygglov medges. 

 
9. Rapporter 
Alla medlemmar betalar in till SMBF 100sek, så även om man har medlemskap i flera båtklubbar 
måste man betala för varje båtklubb. Detta är påtalat för förbundet, som vill att vi tillsammans med 
de andra båtklubbarna i Nynäshamn skriver en gemensam motion och kommer in på nästa årsmöte 
för att informera om detta. 

 
10. Arbetsplikt 
Inget 
    
11. Miljö 
Inget har hörts om regelverket kring båtbottenfärger ifrån SMOF. 

 
12. Övriga frågor 
Egenkontroll av brandsäkerheten på varje resultatområde. Brandvarnare kollas upp så att de 
fungerar. 
Arbetsdagar för året fastställs på nästa möte. 
Nya båtvimplar 50st och bryggvimplar 10st har Roffe beställt. 
En miss av sekreteraren att inte nämna att vår nyinvalde suppleant Pelle Hellström var närvarande 
på föregående möte. 

 
13. Avslutning 
Ordföranden förklarade mötet avslutat och meddelade att nästa möte är i ”Roffes stuga” måndag 
20/04 18.30 
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