
Nynäshamns Motorbåtsklubb 

Styrelsemöte 2020-05-18   ”Roffes stuga”                              Möte nr 6/20 

 

Närvarande: 
Rolf Lindqvist, Ulf Hägnevik, Greger Knutas, Björne Ekström, Jack Eriksson och (Anders 

Isaksson del av mötet). 

Anm. Mötet anordnades med reducerad bemanning pga. Corona tider. 

 
1. Ordföranden förklarade mötet öppnat. 

2. Dagordningen fastställdes. 

3. Föregående mötesprotokoll No 5 godkänt. 

 

4. Medlemsärenden. 

Nya medlemmar 

Inga nya medlemmar 

      Ansökan om medlemskap  

      En ny ansökan 

      Begäran om utträde 

2st medlemmar har begärt utträde 

Övrigt 

Inget. 

 

5. Ekonomi 

Den medlem som fick upprepade påminnelser samt förlängning till 18/5 för att kunna betala, har ej 

ännu betalt sina avgifter. Styrelsen var överens om att hen ska uteslutas ur klubben. Dock kvarstår 

en skuld till klubben som skall krävas in. 

 

Den stödjande medlem som inte heller har betalt sina avgifter kommer också att uteslutas. Roffe 

skickar formellt ett brev till dom båda. 

 

Intäktsresultat ligger på minus 27 6811 kronor mot budget. 

Kommentarer: 

• Varvet har inte kunnat ta ut full ersättning för platserna. Sommarplatserna är ännu inte 

medräknade.  

• Bryggan har 2st platser till försäljning. 

• Herrö/adm. beror delvis på uteblivna intäkter för medlemmar som lämnat klubben. 

 

Resultat utgifter 133 605 kronor bättre än budget. 

 

Totalt i nuläget 107 424 kronor bättre än budget. 

 

I dagsläget finns ingen oro för resultatet. 

  

6. Herrö  

Arbetsdag är inplanerad till lördag 23/5. 7st personer är hittills anmälda. Greger har en lista på vad 

som skall göras. Eftersom han är dubbelbokad så åker han med ut och hjälper till att sätt folk i 

arbete. För att sedan åka tillbaka, Stefan är där hela tiden. 

 

Diskussioner, planering och begäran ifrån flera har under en längre tid gjorts angående reparation 

av bastubryggan på Herrö. Anders Isaksson, Ola Ericsson samt Björne Ekström har sedan förra 

mötet varit ut på Herrö och gemensamt besiktat bryggdäcket.  

 



Anders har sammanställt en offert och skickat in till klubben. Anders gästade mötet där han 

presenterade sitt förslag baserat på två etapper. Med ett kostnadstak på 300 tkr, vilket inkluderar 

material och arbetskostnad. Arbetet kan påbörjas redan under nästa vecka utav Ola och Björne och 

beräknas vara klart till midsommar. Styrelsen var eniga och överens om upplägget och godkände 

hans förslag. 

Revisorerna är informerade och har en positiv uppfattning inför upplägget av projektet. Kostnaden 

beräknas ligga inom ramen för de medel som är öronmärkta för Herrö. Ordföranden fick i uppdrag 

att skriva en beställning för arbetet. 

 

7. Hamnen 

Uffe presenterade de 2st brygg platser på 2,30m som nu finns lediga. Förslag uppkom att klubben 

löser in dom för att på så sätt kunna skapa en bättre fördelning av platser. Uffe har tidigare 

annonserat ut platserna på blocket utan resultat. Behov av en större plats efterfrågas längre ut på 

bryggan av en medlem och den andra platsen kan göras till en större plats. Nu under 

sommarsäsongen kan båda dessa hyras ut på ett korttidssavtal. Mötet beslutade enhälligt att de 2 

platserna löses in av klubben. 

 

Tommy har beställt ett antal bryggplåtar till bommarna, leveranstidpunkt efterfrågades på mötet. 

Uffe har fått in försäkringsbesked på alla de som ligger vid bryggan, 16st saknas ännu som inte 

ligger i sjön vid bryggan. 

 

Uffe har skickat ut gällande bryggvaktslista via mejl och han kommer även att skicka ut 

påminnelse via mejl och SMS. 

 

Avläsning av el för vinterplatserna skall göras, enligt vinterbryggavtalet skall detta ske 15/4. 

 

En medlem har efterfrågat ett kajakgarage med plats för förslagsvis 6st kajaker. Styrelsen tycker 

detta är ett bra förslag. Kontakt skall tas med NSS om vart placering av detta kan göras och 

kostnaden är ingen för klubben då Peter Olsson själv kan åta sig att ta fram material och bygga 

ihop det. 

Avgiften diskuterades och förslag var att sätta samma avgift som för en jolleplats. 

 

Önskemål har även inkommit om att ha en kombinerad bänk/bord liknande som den vi har på 

Herrö. Placering skulle kunna vara snett bakom anslagstavlan, där man går ut vid bryggan. 

Styrelsen var positiv till detta förslag. Även här måste man ha ett samråd med NSS. 

 

El schema framtaget, skall fästas upp ute vid proppskåpet på bryggan. 

 

8. Varvet 

Robban skall göra en omdisponeringsplan för att öka tätheten med båtar, för att undvika negativt 

intäktsflöde på varvet. 

 

Ny elmätare installerad. Björne efterfrågar om det är möjligt att klubben kan beställa ett kort för 

inpassering till återvinningscentralen på SRV. Rolf kollar upp detta. 

 

Dispensansökan ifrån Jack Eriksson avseende att få nyttja sommarvarvet ännu ett tredje år pga. av 

personliga skäl, godkändes enhälligt av styrelsen. 

 

Robban skickar ut ett brev till en annan medlem vars båt ligger uppe för tredje året, det är två år 

som gäller enligt avtal. 

 

En förlängning av nuvarande arrendeavtal har föreslagits av Fastiva fastighetsförvaltning som 

sköter avtalet åt Nynäs Gods. Tiden för avtalet är beroende av kommunens arbete för den 

övergripande planprocessen för området. Nästa år i oktober går nuvarande tillfälliga bygglov ut. 



Vi kan då ansöka om ytterligare maximalt 5 år. Förhoppningsvis kommer man i planarbetet fram 

till att vi då kan ansöka om ett permanent bygglov. 

 

9. Rapporter 

Inga 

 

10. Arbetsplikt 

Inga 

    

11. Miljö 

Inga. Fakturan ifrån SMOF är ej betald, Roffe har bestridit denna faktura, ej hört något ifrån dom. 

 

12. Övriga frågor 

Inga. 

 

13. Avslutning 

Ordföranden förklarade mötet avslutat och meddelade att nästa möte är på ”Herrö” måndag 15/6 

17.00 Samling utanför Rökeriet, avresa med ”Huggaren”. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Rolf Lindqvist   Jack Eriksson 

 Ordförande   Sekreterare 


