
 

 
 

NACKA BÅTKLUBB ÅRSMÖTE 2014  
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 

MÖTEN 

Nacka Båtklubb har under verksamhetsåret hållit två beslutande möten för medlemmar, ett års-
möte och ett höstmöte. Styrelsen har haft tio protokollförda styrelsemöten, dit samtliga funktion-
ärer kallats. Därutöver hölls ett extra styrelsemöte inför årsmötet och ett telefonmöte med styrel-
sens verkställande utskott. 
 

MEDLEMSANTAL 

Medlemsantal vid verksamhetsårets slut och förändring från tidigare år framgår av tabell. Till 
provmedlem antas lämplig person med hänsyn bland annat till båtstorlek och efter prövning av 
hamnkommittén. Provmedlem väljs in som medlem i Nacka Båtklubb vid årsmötet. 

 2010 2011 2012 2013 2014 Föränd
änd-
ring 

Medlemmar utan båt    
(passiva) 

41 30 30 30 34 +4 

Medlemmar med endast 
bryggplats 

41 40 34 27 23 – 4 

Medlemmar med brygg- 
och uppläggningsplats 

97 96 104 113 106 -6 

Totalt 179 166 168 169 163 – 6 

Varav       

Hedersmedlemmar 2 2 2 2 1 – 1 

Hyresgäster 1 1 1 0 0 0 

Provmedlemmar - 13 16 13 15 
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EKONOMI   

Under 2014 har i stort sett all fakturering skett via BAS-K. Fortnox används för den löpande redovisning-

en. Vi har fortsatt god ekonomi och årets överskott har vi fonderat inför framtida planerade inve-
steringar.  
Under 2014 återgick klubben till att fakturera samtliga medlemmar i två omgångar, för sommar- 
och vinterplats separat. Denna ordning synes ha föranlett olika syn mellan medlem och klubbsty-
relse om skyldighet till betalning. Därigenom har det administrativa arbetet för kassören ökat, 
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vilket har varit olyckligt. År 2015 kommer bestämmelserna att förtydligas och det blir återgång till 
en gemensam faktura för sommar- och vinterplats.  
 
De flesta medlemmarna betalade i tid, dock tvingades kassören att påminna medlemmar om att 
betala sina avgifter till klubben. Ett fåtal fordringar kvarstår vilket är specificerat i årsredovisning-
en. 
 
Större delen av klubbens ackumulerade överskott har placerats hos Marginalen Bank för bästa 
inlåningsränta. 
 
Se i övrigt särskild ekonomisk redovisning för 2014. 
 

AKTIVITETER   

I samband med årsmötet den 15 februari anordnades klubbmingel med mat och dryck samt före-
drag av Milo Dahlman, som berättade om sitt segeläventyr till Antarktis. Ett 40-tal medlemmar 
deltog och många har hört av sig och tyckt att detta var ett trevligt arrangemang. 
 
Den 4 maj genomfördes sjösättningen för yttre områdena B och A samt inre området. Den 12 
maj hölls städkväll på området och även ett medlemsmöte för nya medlemmar. En batterileveran-
tör och en leverantör av flytande presenningar avsedda att ersätta bottenmålning förevisade sina 
produkter.  
 
Den 7 juni genomfördes sillunchen på Härsö, en lördag-söndag med tipspromenad och gemen-
sam grillkväll på NFBK-anläggningen. Uppslutningen var dessvärre väldigt dålig 
 
Även i år hade NFBKs sin städdag den helgen varför även de från andra klubbar där deltog i vår 
lunch. 
 
NFBK hade planerat att anordna midsommarfirande på Härsö, men med dåligt väder och hård 
nordlig vind ställdes detta in. Nytt försök görs nästa år. 
 
Söndagen den 17 augusti var det för fjärde året i rad en familjefest i hemmahamnen. En tipstolva 
med priser fick alla deltagare att promenera runt i hamnområdets olika delar. Ett femtiotal 
klubbmedlemmar med familj kom. Allt fler av de deltagande tar med sig barn denna dag och 
fiskdammen samt de lekar som ingick i tipstolvan var uppskattade. Klubbmästarens grillbuffé och 
kaffe på maten gav en välsmakande och trevlig stund på hamnplan där medlemmarna möttes 
över generationsgränserna. 
 
Den 21 september var det årets andra arbetsdag. Ett 30-tal medlemmar passade på att göra sin 
arbetsdag och de hann med att reparera bryggor samt en del måleriarbeten. 
14 september var det medlemsmöte. Förutom sedvanlig information var det även möjlighet för 
det 20-talet närvarande medlemmarna att lyfta olika frågor. Protokoll från mötet finns publicerat 
på vår hemsida. 
 
Den 28 september genomfördes bockgårdssöndagen samt städpass för de medlemmar som an-
mält detta.  
 
Den 4 oktober torrsattes yttre området A och inre området. Den 5 oktober torrsattes yttre områ-
det B. Båda dagarna fungerade det gemensamma arbetet väldigt väl. Anders serverade värmande 
ärtsoppa och Joakim höll med kaffe. 
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HAMNOMRÅDET 

Under året har vi under ett par arbetsdagar som vanligt gjort nödvändiga reparationer på såväl 
utvändiga områdets pontonbryggor som inre områdets gångbryggor. 
Under sensommaren uppstod tre händelser på bryggor som fordrade omgående reparation inför 
vintern. Skärgårdens Hamnservice har utfört arbetet åt oss, till stor belåtenhet. 
Nu har vi kommit till den stunden att vi inte längre kan göra konstgjord andning med akuta lag-
ningar. Vi kommer de närmaste åren att bygga ny gångbrygga från sjöstugan och ända ut mot 
berget där bryggan tar slut, en sträcka om 160 meter. 
 
Arbetet görs i olika etapper och under byggtiden måste båtar flyttas. Kostnaderna är beräknade 
till mellan 500 000 och 700 000 kronor. Vissa arbeten är svårberäknade beroende på markförhål-
landen. 
 
Under kommande år måste vi också förnya många elstolpar, både på yttre och inre området.  
Oljekällaren ska ses över, eventuellt måste en ny anläggning göras. 
Till slut vill vi Hamnkommittén tacka alla medlemmar som ställt upp med väl utfört arbete vid 
olika arbetspass. 

MILJÖ   

En båtklubbs verksamhet innebär även hantering av miljöfarliga ämnen och myndigheterna stäl-
ler krav på klubbens hantering av farligt avfall. Klubben ska värna en god miljö och om naturens 
resurser samt verka för en miljömässigt hållbar framtid. 
 
Nacka kommuns miljöenhet har krävt att alla båtklubbar i Nacka ska skaffa spolplattor, alterna-
tivt sluta bottenmåla sina båtar. Dessa förelägganden har efter överklagan till Länsstyrelsen, från 
såväl NBK som andra klubbar, nu återförvisats till kommunen. 
 
Skälet till att NBK överklagade kommunens krav var att vi inte på den korta tid som angavs 
skulle kunna klara av att bygga en spolplatta. Med de nya rön som Havs- och vattenmyndigheten 
nu kommer med är det dessutom tveksamt om spolplattor är ett effektivt sätt att minska de ut-
släpp som båtbottenfärgerna utgör. Vår paraplyorganisation, Nacka Förenade Båtklubbar, har 
etablerat en kontakt med kommunens miljöenhet för att vi tillsammans ska klara ut hur vi båt-
klubbar i Nacka kan medverka till en bättre havsmiljö. 
 
Klubbens Miljöregler och avfallshanteringsplanen finns att läsa på klubbens hemsida. 

VAKTHÅLLNING  

Under årets vaktsäsong har 141 vaktnätter genomförts.  

Klubben har detta år haft alltför många medlemmar som inte fullgjort sin vakttjänst. Vi har faktu-
rerat medlemmarna de avgifter som årsmötet har bestämt. Det är viktigt att klubbens alla med-
lemmar fullgör sina skyldigheter som medlemskapet innebär. 
 

KONTAKT  MED  ORGANISATIONER   

Vid Nacka Förenade Båtklubbars, NFBKs, årsmöte 2014 medverkade vår ordförande Lars 
Hultman som nu även är suppleant i NFBK´s styrelse, samt Janne Sparrman som var där i egen-
skap av ordförande för valberedningen.  
 
NFBK är 22 båtklubbar i Nacka, representerade nära 2300 båtklubbsmedlemmar. 
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”NFBK har till uppgift att vara klubbarnas intresse- och remissinstans i förhållande till myndig-
heter och organisationer, att med Erstaviks Godsförvaltning ingå avtal om nyttjande av mark och 
vattenområde på Härsö, samt att i övrigt arbeta för att främja gemensamma intressen och verka 
för en hållbar och god miljöpolicy.”  
 
NFBK kommer under 2015 att i samråd med Nacka Kommun arbeta för att ta fram en plan för 
hur båtklubbarna kan hantera miljöfrågorna. 
 
Svindersvikens båtklubbar har träffats vid ett tillfälle och även där representerades NBK av vår 
ordförande. Mötena med grannklubbarna syftar främst till att utbyta erfarenheter samt att främja 
samarbetet. Exempel på samarbeten är att vi i NBK kan nyttja deras mastkran och att dom kan 
använda vår trailerramp. 
 
 

VALBEREDNINGEN 

Under verksamhetsåret har valberedningen deltagit aktivt i styrelsens och övriga funktionärers 
arbete inom Nacka Båtklubb. Vi har haft en nära kontakt med hamnkommittén, hjärtat i en båt-
klubb, och varit mycket engagerad med att få in nya medlemmar och funktionärer. Det skall här 
nämnas att alla funktionärer i högsta grad bidrar till klubbens utveckling. 

Valberedningen har varit med på alla styrelsemöten dels för att stötta styrelsen i olika frågor när 
så påkallats, dels för att bli uppdaterad om vad som händer i klubben. Valberedningen har dessu-
tom haft ett effektivt och förtroendefullt samarbete med styrelsen i frågor gällande kontakter med 
Nacka Kommun och andra entreprenörer. 

Den värdegrund som NBK innehar skall gå vidare, och för klubbens utveckling framöver är det 
av största vikt att vi har en engagerad styrelse med dito funktionärer, men det är även varje en-
skild medlems skyldighet att hjälpa till med bidrag i detta arbete för klubbens bästa och dess ut-
veckling. 

Av olika anledningar har ett flertal styrelseledamöter valt att inte ställa upp till omval för nästa 
mandatperiod.  Några ledamöter har flyttat från klubben både med båt och bostad. Valbered-
ningen har haft ett digert arbete med att söka efter lämpliga ersättare. Efter direkta förfrågningar 
och tålmodigt sökande har vi funnit ett antal kandidater, som föreslås årsmötet att ingå i styrel-
sen, en styrelsemedlem kommer att föreslås omval och en ledamot till vice ordförande. Övriga 
förslag till förändring är att de båda suppleanterna blir ordinarie ledamöter och att två nya kandi-
dater besätter suppleantposterna. 

För att kort redogöra hur fördelning är gjord kan valberedningen konstatera att 75 procent av de 
nya ledamöterna kommer dessa föreslås att väljas som nyval, 17 procent kvarstår i sina befatt-
ningar och 8 procent står för omval. Således kommer valberedningen att enligt separat lista före-
slå dessa nya kandidater till nyval. 

Verksamheten bygger helt på medlemmarnas arbete. Vi sköter själva om vår anläggning.  Styrel-
searbete ger möjlighet att kunna påverka och bidra extra till NBKs utveckling. Därför är det av 
största vikt att vi får tillgång till ytterligare kandidater framöver för intressanta uppdrag i styrelsen 
eller som funktionärer för att bevara klubben och hålla den levande. 

 

HÄRSÖ   

Tillsammans med övriga medlemsklubbar i NFBK är sedan 1950-talet Härsö NBK:s klubbholme. 
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Under det senaste året har ett förändringsarbete påbörjats för att åter göra Härsö till en klubb-
holme för alla de i NFBK ingående medlemsklubbarna. 
 
Detta innebär att alla bryggor nu är reserverade för medlemmarnas båtar och att andra besökare 
får lägga sig i ”naturhamnarna”.  
 
Driften och skötseln som tidigare hanterades av en ”intendent” har nu övertagits av ett ”öråd”, 
bestående av representanter från flera av medlemsklubbarna.  
 
Under 2015 kommer NFBK att arrangera midsommarfirande. 
 
Under säsongen som gått har man satt upp stora informationsskyltar om att Härsö är en klubb-
hamn, byggt en ny badbrygga, rustat upp den gamla dansbanan och byggt en ny grillplats. Under 
denna säsong finns planer på att bygga fler bryggplatser och att rusta upp den gamla vaktstugan. 
 
När du besöker Härsö så är det önskvärt att din båt bär NBK-vimpel eller ännu bättre, en 
NFBK-vimpel. Vimplar finns att köpa vid årsmötet eller vid sjösättningen. 
Mer information om NFBK och Härsö, aktiviteter för 2015, öppettider för bastu med mera finns 
på www.nfbk.se 
 

AVSLUTNING FRÅN ORDFÖRANDEN 

Nu lägger vi Nacka Båtklubbs 83:e verksamhetsår till handlingarna. Ett år som inte bara innebar 
en fantastisk båtsommar utan även ett år fyllt med mycket arbete för styrelsens olika funktionärer. 
 
Särskilt glädjande har det varit att se hur vår klubbholme Härsö nu börjar likna en klubbholme 
igen och min förhoppning är att våra medlemmar även hittar dit. Härsö ligger med sina 14 Nm 
från Svindersviken bra till för vårens och sommaren helgutflykter och erbjuder en bra och skyd-
dad hamn för alla vindar utom nordan. 
 
Under året har vi haft en, för oss, osedvanligt stor omsättning av medlemmar. Nära 20 stycken 
har lämnat klubben under året. Några har sålt sin båt och andra har flyttat. Det betyder extra ar-
bete med att ta in nya medlemmar och det finns fortfarande vakanta bryggplatser. 
 
 
 
Obetalda avgifter och missade vakter 
 
Vi har även brottas med att många medlemmar inte betalar sina avgifter i tid. Detta leder till att vi 
måste skicka påminnelser och till och med ringa och jaga. En del medlemmar tänker att de inte 
behöver ha någon båtplats men verkar ha ”glömt” att meddela klubben detta, vilket även det in-
nebär att vi står med tomma bryggplatser. 
 
Vi har dessutom detta år haft alltför många medlemmar som inte fullgjort sin arbetsplikt eller 
vakttjänst. Eftersom klubbens stadgar och bestämmelser är glasklara, har vi tvingats fakturera 
medlemmarna de avgifter som årsmötet har bestämt, 1 000 kr för inte genomfört arbetspass och 
2 500 kr per icke fullgjort vaktpass. Eftersom det är två vaktpass per år som ska genomföras, så 
blir det kostsamt att inte göra det arbete som medlemskapet innebär. 
 
Det kan vara på plats att påminna om att medlem som vid upprepade tillfällen uteblir från t ex 
vakttjänst, riskerar uteslutning. Betalar man inte sina avgifter trots påminnelser så betyder det en-
ligt NBK:s stadgar att den medlemmen har utträtt ur föreningen. Jag hoppas verkligen att inte vi 
ska behöva driva några ärenden så långt som till uteslutning. 
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För 2015 kommer styrelsen att genomföra några väsentliga förändringar i såväl hantering av vakt-
listor som annan administration och i de fall vi inte får ordning på betalningar, kommer vi att 
lägga över faktureringen på ett inkassoföretag. Jag lovar att det finns betydligt roligare arbetsupp-
gifter än att kräva medlemmar på pengar. 
 
Vi kommer även att gå igenom alla bryggplatser för att kontrollera att det är de båtar som angivits 
som ligger där och att de som är medlemmar är de som nyttjar platserna. Detta är en del av de 
administrativa nyheterna som presenteras. 
 
 
 
Bron över Svindersviken och GC-vägen 
 
 
Arbetet på Kvarnholmen har tagit rejäl fart under året. Under januari eller februari 2015 ska mittdelen på 
bron över Svindersviken lyftas på plats. 
 

Under 2015 kommer dessutom Nacka Kommun att påbörja projekteringen för den sedan länge 
planerade gång- och cykelvägen genom klubbens område. 
 
Detta innebär att man planerar arbetet, budgeterar och upphandlar för att börja bygga under 
2016. För NBK betyder det att vi börjar planera för genomgripande renoveringar av de fasta 
bryggorna, samt att se över möjligheterna till att utöka antalet bryggplatser. 
 
Detta, tillsammans med de allt hårdare miljökrav som ställs på vår verksamhet, innebär utma-
ningar och investeringar under de kommande åren. För oss medlemmar kommer detta innebära 
att vi får lägga ner lite mer tid och arbeta ännu mera effektivt.  Om vi lyckas öka antalet byggplat-
ser får vi en bättre ekonomi men vi får nog räkna med att avgifterna kommer att behöva höjas. 
Det är viktigt att du som medlem kommer på årsmötet, för att ta del av informationen. Styrelsens 
ambition är att på årsmötet presentera en grov plan för de kommande åren 
 

 

Styrelsen för Nacka Båtklubb 

Februari 2015 

Lars Hultman Magnus Eriksson Anders Alderud 
Ordförande Vice ordförande Kassör 

Jonas Wilhelmsson Bengt Holmsten Christer Braaf 
Sekreterare Ledamot Ledamot 

Leif Fagerlund Christer Kindblom  
Ledamot Ledamot  

Per Johansson                            
 
Tommy Schultz 

 

Suppleant Suppleant  
 


