
Nynäshamns Motorbåtsklubb 
Styrelsemöte 2019-09-16   ”Roffes stuga”                              Möte nr 9/19 
 
Närvarande: 
Rolf Lindqvist, Ulf Hägnevik, Robert Johansson (del av mötet), Greger Knutas, Hans 
Holmberg och Jack Eriksson. 
 

1. Ordföranden förklarade mötet öppnat. 
2. Dagordningen fastställdes. 
3. Föregående mötesprotokoll No 8 godkänt. 
4. Medlemsärenden. 
Nya medlemmar 
Tatjana Wallier, Micael Kaarlenkaski, Kristofer Uhrfeldt, Minchak Alexander, Angelica 
Pettersson.  

       Ansökan om medlemskap  
       Inga 
       Begäran om utträde 

Bo Zetterberg, Kjell Johansson 
Övrigt 
Johan Nilsson avböjer sitt medlemskap. Emil Perssons anmälan avföres då han ej har inbetalt sin 
avgift och inte heller svarar på mejl. Kerstin Almqvist har heller ej ännu inbetalt, då hon inte var 
hemma i landet. Vi avvaktar och inväntar inbetalning. 

 
5. Ekonomi 
Ekonomin ser allmänt bra ut. 
På intäktssidan så är det 34 000 sek över budget 
På utgiftssidan så är det 49 000 sek kvar mot budget. 
Tillgångarna är på 1,246 000,46 sek  
 
Nuvarande budget/utfall:  Budgeterat 
Intäkter   Utgifter:  Resultat: Diff. mot budget 
+34 058 sek +49 570 sek  +123 700 sek +83 628 sek  

  
6. Herrö  
Arbetsdag inplaneras till lördag 5 oktober och annons införes under föreningsnytt i NP, Rolf 
ordnar detta. Samling 08.00 utanför Rökeriet i hamnen, Greger ombesörjer logistiken. 
 
Greger ordnar kallelse och upprättar en ”att göra lista” som läggs ut på hemsidan, Hans ordnar 
detta. Det som måste göras på arbetsdagen är bland annat tvätta förrådshuset och bastustugan, ta 
upp bojar, eventuellt såga upp gamla båten eller släpa hem den för destruktion, tömning av toalett 
och fälla träd. 
 
Inventarielista med bilder skall upprättas på Herrö, Greger och Stefan ansvarar för det. 
Greger inhandlar en motorsåg. 

 
7. Hamnen 
NSS har ej ännu tagit bort stocken som ligger kvar på bergknallen, trots flera tillsägelser. 
 
En medlem har skaffat sig en större båt och hyr tillfälligt en plats i andra hand. 
Han är också intresserad av att ligga vid bryggan under vintern och har tillsänt styrelsen en 
förfrågan om detta. 
 



Styrelsen ställer sig positiv till att tillåta medlemmarnas båtar ligga kvar vid bryggan under 
vinterhalvåret. Dock måste ett regelverk komma på plats som reglar kostnaden under den 
perioden, att båten är fullförsäkrad och att det inte ingår bryggunderhåll, såsom skottning o 
sandning. El måste vara tillgängligt som den enskilde medlemmen får betala för. 
Anskaffning av egen elmätare kostar c: a 1500sek. Avgift under avtalsperioden förslagsvis 1 nov 
t.o.m. 15 april. Avgiften baserar sig förslagsvis 40% av sommarplatsens avgift. 

 
Rolf sammanställer en motion som förtydligar vad som menas med vinterplats vid bryggan. 
Motionen presenteras på kommande årsmöte. 
 
Rolf har även sett över förändring av brygginsatsen. För att värdesäkra medlemmens brygginsats i 
framtiden bör man hålla sig till konsumentprisindex, vilket inte har skett konsekvent av någon 
okänd anledning sedan bryggan införskaffades 1989. Initialt var kostnaden 235 sek /bd, ändrades 
till 330 sek /bd 2010 och därefter har ingen ändring skett. Nu föreslår styrelsen att nivån justeras 
upp till 430 sek/bd. Rolf gör iordning ett förslag till en motion inför kommande årsmöte.  
Styrelsen var överens till detta förslag. 
 
8. Varvet 
Arbetsdagen genomfördes lördag 7 september, 9st hörsammade information. 
Arbetsuppgifter under dagen var bland annat färga numrering av platsnummer på plattorna framför 
båtarna, frakta bort ogräs, trimma slänten, övrig bråte som fraktades bort var olja, glykol samt 
gamla batterier. 
 
Nytt golv och matta lades in i slangförrådet 
Miljöpärm är genomgången och är OK, likaså är brandsläckare OK. 
 
Kön står stilla just nu, 2st har sagt upp sina platser och 2st platser är tomma. 
 
Stefan Wahlberg har ej ännu betalt sin avgift för sommarvarvet. Rolf har både ringt och mejlat till 
honom. 

 
Angående arrendeavtalet med Nynäs gods så har ingenting hänt sen sist. Förvaltaren Engborg har 
ej ännu återkommit till Rolf trots upprepade försök att komma i kontakt med varandra. 

 
9. Rapporter 
Inget. 
 
10. Arbetsplikt 
Arbetsdag är inplanerat till Herrö 5 oktober. 
Varvet genomfördes 7 september. 
 
Deltagare: 
Gert Andersson Emelyne Rundberg Björn Ekström 
Thomas Björqvist Conny Olsson  Kenth Karlsson 
Mårten Tuvesson Kjell Dahlgren Robert Johansson 
    
11. Miljö 
Inget att rapportera.  

 
12. Övriga frågor 
Motion på kommande årsmöte, avseende förändring av föreningens stadgar där kassören har till 
uppgift att föra båtregister, vilket nu inte längre behöver göras. Det skulle tas upp på två årsmöten 
i rad. Det togs upp 2017, glömdes bort 2018. Därav måste det tas upp igen på årsmötena 2019 och 
2020. 

 



Motioner läggs ut under årsmötesförhandlingar. 
 
Protokollen ifrån styrelsemöte och årsmöte skall läggs ut på hemsidan, Uffe ordnar detta. 
 
Avseende de inloggningsuppgifter till Facebook så skulle Fredrik hjälpa Hans med detta då han 
tidigare har skött datasupporten, har ännu inte har gjorts. 
 
Kalendarium inför styrelsemötet: 

• sista dag att lämna in motion ifrån medlem 15/10 
• NSS ”gula villan” inbokad för styrelsemöte  21/11 
• Omval/nyval för: 

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

 
13. Avslutning 
Ordföranden förklarade mötet avslutat och meddelade att nästa möte är på ”Roffes stuga” 
Måndag 14/10 18.30 

 
 
 
 
 
 
 Rolf Lindqvist   Jack Eriksson 
 Ordförande   Sekreterare 
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