
 

Nacka Båtklubb 

PROTOKOLL  

ÄRENDE: HÖSTMÖTE  

DATUM: TORSDAGEN DEN 24 OKTOBER, 2013, KLOCKAN 18:30 

PLATS: SJÖSTUGAN, NACKA BÅTKLUBB 

NÄRVARANDE: HANS DANNERFJORD, SVEN NYHOLM, ÅKE NILSSON,  LEIF FAGERLUND, BJÖRN 

KJERRGREN, PETER RATJE, CLAS OSCARSSON, JAN OLOV ANKARTROSS, YLVA CORRE, 

ROBERT ARONSON, HENRIK SUNDHOLM, GÖRAN BRINDNER 

 

1. Mötets öppnande 

  Sven Nyholm öppnade mötet. 

 

2. Röstlängd 

Röstlängden fastställdes. Se bilaga. 

 

3. Godkännande av dagordning 

 Dagordningen godkändes. 

 

4. Mötets behöriga utlysande 

Beslutades att mötet är behörigt utlyst. 

 

5. Val av mötesordförande och mötessekreterare. 

Till mötets ordförande valdes Sven Nyholm och till sekreterare Göran Brindner. 

 

6. Årsmötets protokoll  

 Protokollet från årsmötet gick igenom och lades till handlingarna. 

 

7. Ekonomisk rapport 

Ingen ekonomisk redovisning förelåg eftersom kassören inte var närvarande. 
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Sven Nyholm och Erik Hellström träffade kassören måndagen 21/10. Sven rapporterade att vi har ca 
800 000:- i kassan och en obetald faktura till kranfirman på ca 100 000:-. På en fråga meddelades att 
merparten av kassan finns på räntebärande konton. 

 

8. Övriga rapporter 

Information från hamnkommittén, Björn Kjerrgren: Precis som de senaste åren har det löpande un-
derhållsarbetet gått på sparlåga, endast akuta problem åtgärdas, vilket beror på att vi ännu inte har fått 
någon information om hur kommunen tänker agera i Gång och Cykelvägsfrågan genom vårt område. 
Yttre området närmast Svindersvik har planats ut med hjälp av fyllnadsmassor. Bockgården skall göras 
i ordning och en ny är planerad att byggas mittemot den befintliga. 

Miljö, Anna Forsberg kunde inte närvara på mötet, men har meddelat att hon sammanställer miljöen-
käten under v.44 och lämnar resultatet till Nacka kommun. 

Nacka kommun och GC-vägen, Sven Nyholm informerade om bakgrund och nuläge. Fn finns 2 al-
ternativ till dragning av vägen. Kommunen skall fatta beslut i november om vilka vägar i Nacka, som 
skall prioriteras. 

9. Övriga frågor: 

Valberedningen, Sven Nyholm: Klubben söker en ordförande efter Erik Hellström, som lämnar upp-
draget efter innevarande mandatperiod. 1 års fyllnadsval för sekreterarjobbet måste också lösas ef-
tersom Sven-Eric Hargeskog har flyttat till Syd-Korea i tjänsteärende. 

Årsmötet 2014: Lite nya aktiviteter till eftersitsen efterlystes för att pigga upp stämningen och locka 
fler deltagare. 

10. Mötets avslutande 

Mötesordförande avslutade mötet kl 19.20. 

Glöm inte: 

  God Jul till båten, 25/12, med glögg. 

 Årsmötet 2014-02-15. 

 

 

Vid protokollet:  Justeras: 

 

Göran Brindner  Sven Nyholm 
Mötessekreterare  Mötesordförande 

 


