
Nynäshamns Motorbåtsklubb 

Styrelsemöte 2020-09-20   ”Roffes stuga”                         Möte nr 9/20 

 

Närvarande: 
Rolf Lindqvist, Tommy Öster, 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 8 godkänt. 

 

4. Medlemsärenden. 

Nya medlemmar 

2st nya medlemmar 

      Ansökan om medlemskap  

      2st nya ansökningar 

      Begäran om utträde 

1st medlem begärt utträde 

Övrigt 

Inget 

 

5. Ekonomi 

Intäktsresultat ligger f.n. på minus 6 473 kronor mot budget. 

Alla på sommarvarvet har ej ännu betalt sina avgifter. 

Bryggan något under pga. ej uthyrda brygg platser. 

 

Utgiftsresultat minus 253 774 kronor 

Varvet ligger på minus 5 289 kronor. 

Bryggan är OK 

Herrö minus 295 125  

Bastubryggan ej i budget 300 000 kronor 

 

Totalt i nuläget diff. mot budget – 258 747 kronor. 

 

Kapitalet är nu på 1 092 229 kronor 

 

I dagsläget finns ingen oro för resultatet. 

  

6. Herrö  

Arbetsdagen är inplanerad till 3 oktober, samling 8.00 vid rökeriet för gemensam avfärd. 

Rolf annonserar under föreningsnytt i NP, Hans lägger ut information på Facebook och hemsidan. 

Greger gör iordning en arbetslista och kollar upp båttransporten. Greger undrade också om 

färgnumret på den gula färgen som målades på storstugan. Hans kollar upp detta via tidigare 

faktura. 

 

Förslag om led ljus på stigen mellan bryggan och toalett, svart att se i mörkret, kollas upp. Jack 

föreslog ett vindskydd i ”glas” vid nocken på bastubryggan. Han fick uppdraget att se över vilket 

skydd o pris. 

 

7. Hamnen 

Vattnet är ej ännu avstängt, planen är c: a 10–12 oktober. En medlem är intresserad av en 

vinterplats vid bryggan. Vinteravgift kommer att tas ut till medlemmar vars båtar ligger vid 

bryggan under vintern. 



Ansvarig person på NSS som hanterar bryggvaktslistan har meddelat att NMK har varit 

exemplariska i år, Ingen missad bryggvakt. 

 

En medlem har inkommit med en önskan att få dra fram egen kabel ifrån ett uttag i en fast 

installation, för att slippa få kontakten utdragen. 

Mötet beslöt att ej godkänna detta då det kan bli fler som vill göra likadant, vilket kan skapa oreda, 

 

8. Varvet 

Arbetsdagen genomfördes 12 september, 8st medlemmar kom och arbetade. Mycket gjordes och 

hanns med. Dörren fixad till slangförrådet, bortplockade pallar, massa skräp och lösa plastdunkar. 

Brandsläckare är OK. Slangar är fixade och är OK. 

 

Staketstolpar påbackade mot den sidan som trailerparkeringen är, där Petterssons åkeri tidigare 

arrenderade marken. Bör informeras till Nynäs gods, att vi inte har orsakat detta. 

 

Full fart på varvet nu, många nya ekipage. 

Det finns 2st brandposter utmärkta varav vi bara kommer åt den ena. Bör kollas upp vad som 

gäller. Den yttre kommer vi åt, ej den inre. 

 

Björne visade upp en karta över det nya området vid infarten som kommunen skall göra iordning. 

Kan vara ett förslag till nytt varvsområde om inte kommunen godkänner att vi får arrendera 

vidare. 

 

Projektet ”Ladan” som förvaring av båtar inomhus läggs ned då fastighetsägaren ej kan garantera 

att taket blir tätt, samt att arrendeavgiften blev momsbelagd. 

NMK har besvarat att vi ej längre är intresserade, samt att fakturan skickades ut innan avtalet vart 

påskrivet. Vilket har bestridits och den skall krediteras. 

 

9. Rapporter 

Inkom ett brev ifrån Boappa om att använda deras app. som kommunikationskanal för våra 

medlemmar. SBU har skickat ut information om att detta är ett oseriöst förförande. Boappa har 

bett om ursäkt. 

 

10. Arbetsplikt 

Varvet: 

Anders Björkqvist  Filip Björkqvist Kent Karlsson 

Anders Collin  Kjell Dahlström Anders Karlsson 

Robert Johansson  Björne Ekström 

    

11. Miljö 

Nyhetsbrev ifrån Saltsjöns-Mälarens båtförbund ang. en digital miljökonferens 3 december.  

Utbildning på XRF-mätning avseende båtbottenfärger. Intresseanmälan skall skickas in ifrån 

klubben senast 25 september, där 2st representanter utses för att kunna bistå med att kunna utföra 

dessa mätningar. 

Förslag ifrån mötet var att utse varvspersonalen Robban och Björne. 

 

Beslut ifrån SMOF ang. deras kostnader. Sänkning ifrån 8,000 sek till 6,400 sek som årlig avgift. 

Detta avser miljötillsyn för 2020. Detta innebär att dom ej behöver åka ut till klubbens 

varvsområde. 

 

 

 

 

 

 



12. Övriga frågor 

Styrelsens förslag/motioner till årsmötet angående nya och höjda avgifter. 

• Ny avgift för kajakplats  250 sek (samma som jolleplats) 

• Höjd varvsavgift för vinterplats höjs till 80 sek per kvadratmeter 

• Höjd varvsavgift för sommarplats höjs till  35 sek per kvadratmeter 

• Föreningsstadgar ang. föra båtregister beslut om att ta bort det två årsmöten i rad. 

 

Rolf har sammanställt en lista för nomineringar till årsmötet. Eventuellt så kommer Stefan och 

Greger byta med varandra, I så fall behöver ett fyllnadsval göras. 

  

13. Avslutning 

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

12/10 18.30 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Rolf Lindqvist   Jack Eriksson 

 Ordförande   Sekreterare 


