
Nynäshamns Motorbåtsklubb 

Styrelsemöte 2020-06-15   ”Herrö”                         Möte nr 7/20 

 

Närvarande: 
Rolf Lindqvist, Tommy Öster, Ulf Hägnevik, Peter Olsson, Hans Holmberg, Björne Ekström, 

Robert Johansson och Jack Eriksson 

 

Anm.: Ola Ericsson följde med för att informera om bastubryggprojektet. Skeppare för 

kvällen var Roger Persson, då Stefan var förhindrad. 

 
1. Ordföranden förklarade mötet öppnat. 

2. Dagordningen fastställdes. 

3. Föregående mötesprotokoll No 6 godkänt. 

 

4. Medlemsärenden. 

Nya medlemmar 

2st nya medlemmar 

      Ansökan om medlemskap  

      En ny ansökan 

      Begäran om utträde 

1st medlem har begärt utträde 

Övrigt 

En medlem är uppsagd, han har betalt in sin varvsavgift, städat av platsen och återlämnat sin 

nyckel. 

Den medlem som tidigare blev utesluten har ej ännu återlämnat sin nyckel. Medlemmen kommer 

inte få tillbaka sin brygginsats innan så gjorts. 

 

5. Ekonomi 

Inga konstigheter med ekonomin. Allt ser bra ut.  

Bastubryggan på Herrö kommer till på kostnadssidan. Finns inga tecken på att inte kostnadstaket 

på 300 tkr håller. 

 

Intäktsresultat ligger f.n. på minus 20 031 kronor mot budget. 

Utgiftsresultat 124 971 kronor bättre än budget. 

 

Totalt i nuläget 107 424 kronor bättre än budget. 

I dagsläget finns ingen oro för resultatet. 

  

6. Herrö  

Fakturan ifrån LBC avseende gruslasset till parkeringsplatsen på Herrö är bestriden pga. 

felaktigheter, men är nu betald. De kostnader som bonden har haft med flyttning av gruslasset har 

LBC tagit på sig att reglera. 

 

Arbetet med bastubryggan fortskrider enligt plan. Ola Eriksson var med ut på kvällen och 

berättade om hur bygget med bastubryggan fortskrider. Planen är att ett par veckor efter 

midsommar kunna vara färdig. Då kostnadstaket ser ut att hålla så kommer en prisuppgift 

avseende materialkostnad på ett nytt bryggdäck att tas in. Det verkar som det ryms inom ramen för 

totalkostnaden. 

 

Arbetspliktsuppgifter inskickade men saknades då ingen representant ifrån Herrögänget var med 

på mötet och kunde redovisa detta. Detta kommer att göras på nästa möte istället. 

 

 



7. Hamnen 

En medlem har önskat att få ligga på bryggnocken med sin stora båt. Mötet var eniga och röstade 

nej till detta förslag/önskan. 

En flytkropp på en bom på väg att sjunka. Det kan finnas en som passar som ligger på varvet, Uffe 

kollar upp detta. Annars måste en sådan köpas in. 

Kajakgaraget är nu klart och 2st vill ligga där på engång, ytterligare intresse finns. Inga kostnader 

kommer att tas ut för platserna under denna säsong. 

Klubben har nu köpt in 2st brygg platser, för uthyrning under sommaren. Den ena hyrs ut till en 

medlem och den andra finns det intresse på. 

Den medlem som tidigare blev utesluten har ej ännu lämnat åter sin nyckel, kostnaden för nyckel 

dras av ifrån försäljningen av brygg platsen. 

 

Avläsning av el på vinterplatserna (VB) är ej ännu gjort. Uffe åtgärdar detta. 

Avseende bänkbordet som beslutades på förra mötet, så visade Björne ett förslag ifrån Bygg max, 

som samtliga på mötet gillade. Rolf beställer detta med leveransadress till sig. NSS tyckte det är 

OK att vi anskaffar detta. Peter åtar sig att sätta ihop bordet. 

 

8. Varvet 

Det är lugnt på varvet då många nu har sjösatt. En båtställning ligger risigt till på en båt. Robban 

ordnar lista på kärror och båtar till nästa möte. Robban kollar upp alla 1 års avtal till nästa möte.  

 

Robban har fixat iordning alla plattor med nummer, ligger nu rakt och snyggt. Kollar även upp 

ändringar/omdisponeringar av platser inför nästa möte. 

Hasse skall överlämna några kuvert till Robban inför kommande utskick. När det gäller SRV kort 

för inpassering till återvinningscentralen så är det endast företagskort och ej föreningskort som 

tillämpas. 

Vi för lösa transport och inpassering gemensamt med våra egna kort och kärror. 

 

Tilläggsavtalet för arrendet är nu klart. Så får vi hoppas att vi kommer att få ett permanent bygglov 

när kommunen blir färdig med den övergripande planprocessen. 

 

Tillfrågad offert på 2 ljusmaster med relä har gjorts till Nynäs Gods. 

 

Klubben har också blivit tillfrågad om att få hyra plats inne i ladan mittemot varvsområdet, ytan är 

på 500m2. Mötet önskad att få möjlighet till en visning av lokalen snarast, så att alla förstår vad 

det skulle innebära. Kostnad och storlek. 

 

9. Rapporter 

Inga 

 

10. Arbetsplikt 

Herrö: 

Rep av Elverk   

Harry Borg  

Granskning av bastubrygga inför reparationsarbetet 

Ola Ericsson, Anders Isaksson 

    

11. Miljö 

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

ännu. 

 

12. Övriga frågor 

Inga. 

 

 



13. Avslutning 

Ordföranden förklarade mötet avslutat och meddelade att nästa möte är i ”Roffes stuga” måndag 

17/8 18.30 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Rolf Lindqvist   Jack Eriksson 

 Ordförande   Sekreterare 


