
 

Nacka Båtklubb 

PROTOKOLL  

ÄRENDE: HÖSTMÖTE  

DATUM: TORSDAGEN DEN 22 OKTOBER, 2015, KLOCKAN 18:30 

PLATS: KLUBBSTUGAN, NACKA BÅTKLUBB 

NÄRVARANDE: 24 ST ENLIGT BIFOGADE RÖSTLÄNGD  

 

1. Mötets öppnande 

Ordföranden öppnade mötet. 

2. Röstlängd 

Röstlängden fastställdes. 

3. Godkännande av dagordning 

 Dagordningen godkändes. 

4. Mötets behöriga utlysande 

Mötet är behörigt utlyst. 

5. Val av mötesordförande och mötessekreterare. 

Till mötets ordförande valdes Lars Hultman och till sekreterare Sven Nyholm. 

6. Årsmötets protokoll  

 Protokollet från årsmötet gicks igenom och lades till handlingarna. 

7. Ekonomisk rapport 

Kassören hade förhinder, men Ordförande Lars Hultman meddelades att klubben eko-
nomi är god. Ordföranden distribuerade en resultatrapport per 15-10-06 där medlem-
marna kunde se utfallet mot budget. Stor differens mellan löpande underhåll och budget 
kunde konstateras, allt beroende på att det finns ett uppdämt behov av reparationer och 
underhåll, då Nacka Kommun från tid till annan inte kunde bestämma sig var och när GC-
vägen skulle dras! Denna brist på beslutsamhet från Nacka Kommun (beroende på an-
strängd ekonomi) har satt Nacka Båtklubb i en besvärlig situation där investeringar till 
reparationer inte kunnat genomföras. När det kommer till förbrukningsvaror (kto 5410) 
gällande inköp av verktyg och maskin, skall dessa inköp istället bokföras på löpande un-
derhåll (kto 5070). Detta har diskuterats i styrelsen och skall justeras senare. 
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8. Övriga rapporter 

8.1 Hamn och varv 

Enligt iinformation från hamnkommittén har mycket arbete genomförts, såsom reparat-
ioner av befintliga bryggor och landgångar på området. Samtliga byggnader är nu må-
lade. En incident på inre området där en boj lossnade från förtöjningen orsakade att en 
båt slet sig. För att kontrollera kedjorna anlitades en dykare som konstaterade att samt-
liga kedjor var slitna och hade bara en millimeters hållfasthet kvar. I samband med inci-
denten flyttades samtliga båtar från dessa bojor och fick en annan bryggplats inom om-
rådet. 

Torrsättningen båda dagarna fungerade väl, lite trög start båda dagarna, därefter trim-
mades teamen och det gick sedan smidigare, detta gällde även torrsättningen på inre 
området under lördagen. 

Rälsen till slipen var helt utdömd, varför räls och slipers har bytts ut, allt material är helt 
nytt och lär fungera effektivt och säkert många år framöver. 

Markberedningen har genomförts på yttre området, eftersom marken ” svajade ”  har 
betongfundament har placerats utmed kajen för att förhindra att gruset rinner ut i viken 
vid kraftiga regnväder. 

Avloppsbrunnen på yttre området ”sprang läck ” och hade till följd att avloppsvatten 
sprutade ut på hamnplanen. Stanken var väldigt obehaglig, men läckan åtgärdades 
ganska snart av dem som äger avloppet. 

Nytt administrativt system (BAS-K) har implementerats och medlemmarna kan själva re-
gistrera sig i BAS-K, denna lösning har fallit mycket väl ut. Flera arbetspass har verkställts 
och många arbeten har utförts.  

Vidare har Lars har kontaktat en Elfirma som tagit fram en lista för hur elarbetena skall 
prioriteras i fyra etapper. Etapp ett redan genomförd för att säkra upp elen på hamnplan 
med jordfelsbrytare och nya ledningar. Etapp två kan påbörjas, men belysningsarbetena 
bör samordnas med GC-vägen. Elfirman skall undersöka om etapp tre och fyra kan på-
börjas under vintern. 

8.2 Vakttjänsten 

Per informerade att vakttjänsten som introducerades i år har fungerat väl. Per går ige-
nom listorna och ser om någon medlem har brustit i sitt vakttjänståtagande. Det finns 
även en ” rosa bok ” om någon vakt under sitt pass önskar vara lite lyrisk eller skriva lite 
poesi i samband med vakttjänsten. 

8.3 Miljö 

När det gäller miljön har klubben införskaffat en miljöstation (container) istället för olje-
källaren. Oljekällaren var svår att hålla ren när oljespill rann ut på golvet, men med ny 
miljöstation underlättas detta arbete. Kostnaden för miljöstationen blev försumbar och 
den kan också enkelt flyttas, om så önskas när GC-vägen kommer att byggas.  
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De medlemmar som har utnyttjat möjligheten att båtbottentvätta sin båt i klubben är 
mycket nöjda, men tyvärr har inte många klubbmedlemmar utnyttjat denna förnämliga 
möjlighet att få båten tvättad och dessutom inom klubbområdet. Entreprenören är med-
veten om att första året blir en prövning, möjligen kommer fler medlemmar att utnyttja 
båtbottentvätten nästa år. 

Medlemmarna i NBK har 25 % rabatt och många medlemmar på mötet har utnyttjat 
denna möjlighet att tvätta båtbotten och samtliga tillfrågade meddelade att de var nöjda 
med resultatet. 

 

8.4 Valberedningen 

Valberedningen har efterlyst dels en kassör, då tidigare kassör har avböjt omval och dels 
sökt en revisorssuppleant, även tidigare revisorssuppleant har avböjt omval. Om dessa 
två poster blir besatta är samtliga poster tillsatta. Under mötet efterlyste valberedningen  
två personer till dessa funktioner. Sökningen efter dessa två personer är även införda på 
NBK;s hemsida. 

 

9. Övriga frågor 

9.1 GC-vägen 

Lars har haft möte med Kommunen och Ramböll som presenterade det senaste förslaget för 
dragningen av G/C-vägen genom vårt område, enligt skiss från Ramböll daterad per 15-09-
18. Lars distribuerade ut skissen till mötets medlemmar. Förslaget innebär att vägen nu dras 
bakom våra förråd. Toaletten och mastförvaringen måste bort/flyttas, dock ej gamla jordkäl-
laren. GC-vägens nya föreslagna höjd, blir 4-5 m över strandlinjen, vilket innebär minimal 
påverkan för våra bryggor. Det nya förslaget kan tidigast fattas beslut om i november. Arbe-
tena planeras att starta efter sjösättningen och med början från Hamnplan bort mot Marin-
staden, vilket troligen innebär att den nya sträckningen blir klar att inviga först 2017. Innan 
dess skall Kommunen göra en upphandling vilket kommer att ske under 2016. 

 

9.2 Vatten och avlopp 

Lars informerade också att en representant för Kommunens V/A-nät, meddelat att en an-
slutning till spillvattennätet inte kostar klubben något om en tömningsstation installeras i 
hamnen med tillgång för alla båtägare oavsett klubbmedlemskap. Nacka Båtklubb skall un-
dersöka möjligheterna om att få vatten/avlopp och avser att söka bidrag för detta. Avslut-
ningsvis konstaterades att G/C-vägen och ny toalettbyggnad kommer att tära något på anta-
let uppläggningsplatser. 
 
 

Det befintliga arrendeavtalet som klubben har på det yttre området började gälla från 
den 1 januari 1995 och t.o.m. den 31 december 2009. Arrendetiden förlängs därefter med 
tio (10) år i sänder om uppsägning ej sker senast fem (5) år före den löpande arrendetidens 
utgång. Detta har inte verkställts (under 2014) vilket innebär att från 2019 och tio år framåt 
d.v.s. till 2029 gäller det nuvarande arrendeavtalet. När det gäller det inre området har klub-
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ben ett rullande ett årsavtal med Skanska NackaMark Exploatering KB, med ett års uppsäg-
ning. Nu är det andra förutsättningar, eftersom Nacka Kommun har för avsikt att bygga GC-
vägen genom det inre området. Klubben förutsätter att förhandlingar pågår mellan markä-
garen och Nacka Kommun. 

 

9.3 Årsmöte den 23 januari 2016 kl. 13:00 

Årsmötet för NBK är beslutat att avhållas den 23 januari 2016 kl. 13:00 i Skafferiets loka-
ler i Finntorp, endast ett årsmöte och ingen fest. Deltagarantalet tidigare år har varit dåligt.  
Istället blir det en grillfest på hamnplan under våren och en klubbfest senare vid torrsätt-
ningen. 

9.4 Planering 2016 

Planering för att under 2016 laga 16 st. bojar med kätting, skulle kosta mellan 60-70 tkr 
och torde behöva göras om efter fem till sex år. Det skulle alltså vara en felinvestering att 
laga bojarna under 2016. Istället införskaffar klubben en ny brygga med 20 till 24 bomplat-
ser. Tre offerter från olika leverantörer skall inhämtas och alla tre leverantörer skall NBK 
träffa. När den slutliga leverantören har bestäms skall en option erhållas om ytterligare en 
brygga till år 2017. För inköpen av en ny brygga förutsätts att klubben tar ett banklån och för 
detta krävs godkännande av kommande årsmöte 2016. 

Lars meddelade att avgiftssystemet för bryggplats vs vinterplats har ifrågasatts. Om brygg-
platserna ”standardiseras”, typ endast erbjuda tre storlekar för en bryggplats, kan detta un-
derlätta vid byte av båt om den nya båten ryms i den betalda storleksklassen. Även prissätt-
ningen för bryggplats bör ses över, eftersom medlemmar med mindre båt betalar lågt under 
ett marknadsmässigt pris.  
 
Elarbeten kommer fortsättningsvis att genomföras under 2016. 
 
Renovering av klubbstugan är ett eftersatt projekt och reparationen kommer att göras under 
kommande arbetspass av medlemmarna själva. Alla medlemmar kan boka klubbstugan för 
egna fester utan kostnad. Ett förslag kom upp om en mindre avgift om 200: - per gång, 
kanske är det ett alternativ framöver. 
 

Christer B berättade om att ett nytt nyckelsystem har diskuterats i styrelsen. Nuvarande 
nyckelsystem håller inte ur säkerhetssystem, eftersom de medlemmar som lämnar klubben 
inte återlämnar sina nycklar, fast de har deponerat en deposition om 1000: -. Om medlem 
lämnar klubben och inte återlämnar nyckel inom 30 dagar, så kommer depositionen att till-
falla klubben. Det tänkta nya systemet kommer att fungera så att var och en köper en nyckel 
för ca tvåhundra kronor. Styrelsen kan själva styra nyckelns ”giltighet”. Lämnar medlemmen 
klubben så går det att göra denna nyckel obrukbar. Kostnaden för införskaffandet av nytt 
nyckelsystem ligger på mellan 70-75 tkr. Kan finansieras delvis av de depositioner (med en 
karens om sex månader) som inte har utkvitterats och där nyckeln ej är återlämnad. Proble-
met blir att alla nycklar skall lämnas tillbaka samtidigt en dag och kväll, det är logistiken som 
kan vara en hake! 
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Under årsmötet den 14 februari 2015 var aktivitetsprogrammet föremål för diskussion 
om att tidigarelägga sjösättningen en vecka, och efter votering var majoriteten på mötet för 
att tidigarelägga sjösättningen. Problemet är att kranen för sjösättningen redan var bokad 
vid tidpunkten för årsmötet. Kranen måste bokas innevarande höst för att få våra önskemål 
tillgodosedda. Således beslutades under höstmötet att sjösättningen blir söndagen den 1:a 
maj 2016 och torrsättningen andra veckan i oktober 8-9 oktober 2016 (styrelsen kontaktar 
per omgående Haga Kranar AB efter våra önskemål)! 

9.5 Medlemmarnas frågor och synpunkter 

Styrelsen fick många uppskatta kommentarer från medlemmarna om hur klubben funge-
rar och hur verksamheten bedrivs. Denna uppfattning hade också de nya medlemmarna som 
kom på mötet som jämförde de tidigare båtklubbar som de kom ifrån. Lars och styrelsen fick 
applåder efter fullbordat möte som var både informativt och intressant ur medlemmarna 
synpunkt. Mötesdeltagarna var synnerligen aktiva vilket visar att vi är en aktivt levande båt-
klubb. Lars underströk att det gäller i högsta grad att alla medlemmarna deltar aktivt i klub-
bens arbete och utveckling, inte bara förlitar sig på att styrelsen och dess funktionärer gör 
arbetet, utan alla deltar gemensamt för klubbens framtida utveckling och välbefinnande. 

 

10. Mötets avslutande 

 

Ordföranden tackade medlemmarna för visat intresse och avslutade mötet kl. 19:57. 

Vid protokollet                                                            Justeras 

 

Sven Nyholm                                                              Lars Hultman 
Mötessekreterare                                                         Ordförande 

 

Bilagor: Röstlängd, resultatrapport och Rambölls skiss över den tänkta GC-vägen 


