
 

 

DAGORDNING  

ÄRENDE: HÖSTMÖTE 

DATUM: TORSDAGEN DEN 21 OKTOBER, 2010, KLOCKAN 18:30 

PLATS: KLUBBSTUGAN, NACKA BÅTKLUBB 

NÄRVARO: 25 MEDLEMMAR, ENLIGT RÖSTLÄNGD 

__________________________________________________________________________________ 

1. Mötets öppnande 

Ordföranden Göran Brindner hälsade medlemmarna välkomna 

2. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

3. Mötets behöriga utlysande 

Mötets behöriga utlysande godkändes. 

4. Val av mötesordförande och mötessekreterare 

Till mötesordförande valdes Göran Brindner och till mötessekreterare valdes Sven-Eric Hargeskog. 

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

Årsmötets protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

6. Ekonomisk rapport 

Ordförande gick igenom den ekonomiska rapporten vilken godkändes av mötet. 

http://www.nackabk.se/
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7. Övriga rapporter 

 NBK:s samarbete med Nacka kommun 

Jan Sparrman informerade om den dialog som förs med Nacka kommuns tekniska nämnd. Frågan 
kan komma upp redan på nästa kommunstyrelsemöte 15 november. Klubbens yttrande till kommunens 
samråd om Kustprogrammet nämndes kort. 

 Information från Hamnkommittén 

Hamnkommitténs åtgärdsprogram har i stort sett genomförts, åtminstone de större punkterna. Ex-
empelvis yttre markplan, tillfälliga reparationer på vissa bryggor. Kommunen har uppmärksammats på 
rasrisken som upptäcktes i samband med markarbeten. Akuta åtgärder har vidtagits men ett mer omfat-
tande arbete kommer att utföras av kommunen i vår. Gångstigen kommer att stängas av tills detta arbete 
är klart. Vissa delar av ordningsreglerna betonades, såsom täckning av båtar, borttagning av förtöjningar 
och fastlåsning av stegar. Informerades om att Leif Fagerlind adjungerats i hamnkommittén under Stefan 
Halvarssons sjukdom. 

 Utbildning i NBK:s regi 

Lars Hultman informerade om förestående utbildningar. Utbildningarna kommer att genomföras i 
samverkan med Logica, i deras lokaler. Informationsmöte på måndag, 25 oktober, 17:30. 

 Årsmöte och 80-årsfest 

En arbetsgrupp har utsetts och planeringen har inletts inför 19 februari 2011, då klubben firar 80-
årsjubileum. Mer information kommer efter hand. 

8. Allmän diskussion om hur vi ska skydda oss mot stölder 

Ordföranden inledde och bjöd in till en öppen diskussion. Förra vintern var antalet stölder osedvan-
ligt högt i just vår båtklubb. Ett tips är att titta till båten så ofta som möjligt och att ta hem så mycket som 
möjligt. 

9. Övriga frågor 

Valberedningen, Sven Nyholm och Magnus Lundbäck, frågade om någon är intresserad av att ställa 
upp som revisor till nästa år. 

10. Mötets avslutande 

Ordföranden avslutade mötet 19:53. 

Vid protokollet 

Sven-Eric Hargeskog 

Justeras 

Göran Brindner 


