
Nynäshamns Motorbåtsklubb 

Styrelsemöte 2020-08-17   ”Roffes stuga”                         Möte nr 8/20 

 

Närvarande: 
Rolf Lindqvist, Tommy Öster, Ulf Hägnevik, Matte Ljungberg, Peter Olsson, Hans 

Holmberg, Björne Ekström, Robert Johansson, Greger Knutas, Stefan Persson och Jack 

Eriksson 

 
1. Ordföranden förklarade mötet öppnat. 

2. Dagordningen fastställdes. 

3. Föregående mötesprotokoll No 7 godkänt. 

 

4. Medlemsärenden. 

Nya medlemmar 

3st nya medlemmar 

      Ansökan om medlemskap  

      8st nya ansökningar 

      Begäran om utträde 

Ingen 

Övrigt 

Inget 

 

5. Ekonomi 

Intäktsresultat ligger f.n. på minus 11 431 kronor mot budget. 

Varvet något under, då sommarvarvet ej är inräknat. 

Bryggan något under pga. ej uthyrda brygg platser, missade bryggvakter ej ingår 

 

Utgiftsresultat minus 232 766 kronor 

Varvet har 1 509 kronor kvar. 

Bryggan är OK 

Herrö minus 294 649  

Bastubryggan ej i budget 300 000 kronor 

 

Totalt i nuläget diff. mot budget – 242. 697 kronor. 

Kapitalet är nu på 1 109 079 kronor 

 

Klubben har nu öppnat ett eget Swishkonto, numret är 1231161801 

I dagsläget finns ingen oro för resultatet. 

  

6. Herrö  

Nya bastubryggan är nu färdig, den blev jättebra. Hela projektet inrymdes i avsatt budget vilket 

även inkluderade ett nytt bryggdäck. Grus är utkört och är nu utlagt vid stockarna och vid 

grillplatsen. 

 

Förslag framkom att vi borde grusa eller lägga plattor under borden. Fötterna har en tendens att bli 

mörka, vilket smutsar ned i båtarna, och att det dammar rätt mycket. Alternativt att vi använder det 

gamla bryggdäcket och vänder på det. 

Handtag på bastudörren är trasigt, måste snarast bytas ut. Städa upp och inventera arbetsboden. 

 

Arbetsdag inplaneras till lördagen 3 oktober, samling vid rökeriet 08.00. Greger ordnar transport. 

Information läggs ut på hemsidan 

Hampus inspekterade alla bojar 16 juli. 4st schackel byttes ut, samt någon kätting kortades av. 

Arbetspliktsuppgifter är redovisade under punkten arbetsplikt. 



7. Hamnen 

Alla platser är nästan uthyrda. Alla som nu ligger vid bryggan har lämnat in sitt försäkringsbevis, 

avläsning av elmätare för vinterplats är nu gjort. 

 

8. Varvet 

Arrendeavtalet är klart med förlängning 1 år i taget, fram tills dess att kommunens arbete för den 

övergripande planprocessen för området är färdigt. 

Stora platser omgjorda till mindre platser, suget i år verkar dock vara för flera större platser. 

Gräsklippning är utfört och allt ser jättebra ut nu på området. 

Det dammar som tusan när bilar kör förbi utanför staketet, så vi måste be Nynäs gods att dom 

kommer och saltar vägen för att förhindra dammet. Robbans båt blir alldeles dammig. 

Flaggan bör bytas ut, börjar se sliten ut. 

 

Arbetsdag inplaneras till lördag 12/9 kl. 09.00 för max 10st medlemmar, arbetsuppgifter är bla. att 

plocka stenar, plocka ogräs. 

Alla brandsläckare är kollade. Robban presenterade en ny planskiss över varvsområdet, då han har 

ändrat om en del platser, för att öka beläggningen. 

 

Mötet var överens om att varvsavgiften måste höjas med 10: - /kvm till 80: - /kvm. Detta för att få 

kostnadstäckning. 

 

Sommarvarvets beläggning är 8st båtar och 2st trailers. Motion måste skrivas till årsmötet 

angående avgiftshöjning. 

 

Mötet beslutande i majoritet att klubben skall hyra ladan, som ligger utanför nuvarande varv utav 

Nynäs god, avtalet sköts av Fastiva fastighetsförvaltning. För att på så sätt få tillgång till platser 

för förvaring inomhus till våra medlemmars båtar. Kostnaden för detta är 70 000 kronor per år, 

avtalet löper på 3 år. Klubben kan på så sätt även tillgodose de medlemmar som innehar husbilar, 

husvagnar samt MC. Kostnader för dessa ekipage kommer att räknas fram inom kort. 

 

9. Rapporter 

Inga 

 

10. Arbetsplikt 

Herrö:     

Hampus Lindqvist, bojkättingar Stefan Persson  Greger Knutas 

Björne Ekström  Håkan Erikson Lars Herling 

Siv Nelding-Olofsson  Bertil Nelding-Olofsson Jan Hammarbäck 

Susanne Hammarbäck 

 

Varvet: 

Tomas Björkqvist 

    

11. Miljö 

Inget 

 

12. Övriga frågor 

Diskussioner fördes på mötet om att eventuellt kunna skicka ut avgiftsavierna tidigare till 

medlemmarna än vad som görs idag. Eftersom klubben har ett brutet räkenskapsår i Sep/Okt så går 

inte det då avgifterna bestämmes på årsmöte i nov, utskicket sker sedan dec/Jan. 

 

 

 

 

  



Att föreslå till årsmötet nya avgiftsförändringar, skriva motioner; 

• Höjd avgift för varvet utomhus ändras till 80: - /kvm 

• Ny avgift lada inomhus sätts till 230: - /kvm 

• Ny avgift för Kajakplats till 250: -, samma som jolleplats. 

 

 

13. Avslutning 

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

14/9 18.30 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Rolf Lindqvist   Jack Eriksson 

 Ordförande   Sekreterare 


