
 

 
 

DAGORDNING  

ÄRENDE: HÖSTMÖTE 

DATUM: TORSDAGEN DEN 22 OKTOBER, 2009, KLOCKAN 18:30 

PLATS: KLUBBSTUGAN, NACKA BÅTKLUBB 

 

1. Mötets öppnande Göran B hälsar medlemmarna välkomna 

2. Dagordningen godkänns 

3. Göran hör efter bland mötesdeltagarna om mötets behöriga utlysande 

4. Till mötesordförande och mötessekreterare valdes Göran Brindner resp Per Lundqvist  

5. Årsmötets protokoll (se www.nackabk.se)  

   Godkänns och läggs till handlingarna 

6. Ekonomisk rapport   

Ordförande läser igenom den ekonomiska rapporten med  en kommentar om att fakturan för 
upptagning ännu inte kommit in vilket gör ett större plus i budgeten 

  

7. Övriga rapporter 

-   NBK:s miljöpolicy är antagen av styrelsen samt har även erhållit beröm av Nacka kommun 
Anna Forsberg redogör under mötet i stora drag för miljpolicyn. För de som vill fördjupa sig i skriften 
finns den tillgänglig i sin helhet på hemsidan.  

- NBK:s samarbete med Nacka kommun Erik H trycker på vikten av att klubben  sätter fart på 
sin egen utveckling och inte väntar på vad kommunen kommer att göra. Det ger klubben ett 
bättre förhandlingsläge.   . 

- Information från Hamnkommittén: På det inre området håller hamnkommiten nere 
kostnaderna- investeringarna för att inte snart behöva riva upp nerlagt arbete inför Nacka 
kommuns gångvägsplaner. .Kommunen har nu reglerat området kring dagvattenbrunnen.  

http://www.nackabk.se/
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- Västra delen ska rensas från sly och större stenar till en planerad kostnad av 50 tusen.  

- Klubben måste utföra en del elarbeten som bla kräver en container för elavfall, sammantaget 10 
tusen 

- Trailerrampen behöver underhållas. Kostnaden för det är beräknad till 60 000. Vi enas om att vi 
spar beslut kring renoveringen fram till årsmötet.  Under tiden fram till beslut gäller att de som 
använder rampen gör det på eget ansvar. Ett tryckt anslag om ansvarsbefrielse är på väg. 

- En del reparationer krävs av bryggor och landgångar ca 15 000. Samt en del mindre åtgärder. 

- Totalt ca 100 000 i reparationskostnader innan renoveringen av rampen 

8. Övriga frågor 

NFBK, Härsö har en intendent som har en förmåga att möta gästande båtar så att de inte känner sig    
alltför välkomna. Frågan skickas vidare till träffen med Svindersvikens båtklubbar den 28:e oktober 

Valberdeningen Sven Nyholm bekräftar på sitt alltid positiva sätt om hur trevligt och uppiggande det 
är att jobba i styrelsen som ett led i förberedelserna inför lobbingen 

Upptagningen det blev trångt mellan båtarna det nya upskattade uppläggningsprogrammet till trots. 
Erik H har en idé om att göra en rektangel som mätverktyg som skulle förenkla avståndsmätningen mellan 
båtarna. Per L utrycker sin oro för att någon skadas under upptagning och/eller sjösättning av kedjan till 
slinget som emellanåt lever sitt eget liv tung och farlig i huvudhöjd. Någon föreslår att vi skulle förses med 
hjälm.  

 

9. Mötets avslutande kl 19.42 

 

Vid protokollet Per Lundqvist 


