
 

Nacka Båtklubb 
 
 

HÖSTMÖTE 2017 
PROTOKOLL 

 
DATUM:       Onsdagen den 25 oktober 2017, klockan 18:00 
PLATS:     Restaurang Skafferiet, Finntorp 
DELTAGARE:     37 medlemmar, se separat röstlängd 

 

 

 

1. Mötets öppnande 

Ordföranden Lars Hultman hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat. 

2. Röstlängd 

Röstlängd distribuerades för ifyllande. 

3. Godkännande av dagordning 

Mötet fastställde dagordningen. 

4. Mötets behöriga utlysande 

Mötets behöriga utlysande godkändes. 

5. Val av mötesordförande och mötessekreterare. 

Till mötesordförande valdes Lars Hultman och till mötessekreterare Christer Kindblom. 

6. Årsmötets protokoll  

Christer Kindblom gick igenom protokollet, som därefter lades till handlingarna. 

7. Ekonomisk rapport 

Kassör Amro Bari berättade att klubben haft ett bra år hittills utan några större ekonomiska 
händelser och att det prognostiserade utfallet för helåret ser ut att matcha årsbudgeten väl. 
Vidare att det nu finns upparbetade fonderade medel för bland annat den beslutade El-
investeringen som inte blir av under innevarande år och även kassalikviditet finns för detta.  



2 

 

 

 

8. Övriga rapporter 

Dick Höckert/Hamnkommittén rapporterade att den nya gång- & cykelvägen upptagit en stor 
del av deras tid och att den tyvärr också försenats, vilket innebar att torrsättningen på Inre 
området tvingades senareläggas med två veckor.  

PEAB har nu kvar att göra klar gångbanan, tillse att nya toaletterna får el & vatten installerat 
samt tillse att vårt skalskydd blir intakt igen.               
Påminde om att båten ska vara täckt till kommande helg och att sjösättningen är bokad till 
lördagen den 5 maj 2018.                   
Meddelade också den trista upptäckten att flera av klubbens verktyg med ett uppskattat 
värde av 10 tkr försvunnit ur förrådet under säsongen.                   
Avslutningsvis informerade Erik Persson att vissa delar av elen kopplats ur pga. förhöjd risk. 

Tommy Schultz/Miljöombud rapporterade att vi tyvärr har kastat allt ”möjligt och omöjligt” 
(tex en TV) i sopkärlen på hamnplan. Detta har renderat klubben onödiga extra      kostnader 
för felaktig sophantering. Påminde om att det finns en sopstation direkt till höger ovanför 
backen från klubben som vi kan använda för att kasta kartonger, plastföremål och tidningar.  

Monica Nilsson/Vaktombud rapporterade att många bra noteringar gjorts i vaktjournalen. 
Tyvärr har däremot inte alla vaktpass blivit inbokade, då vissa medlemmar inte har bokat 
upp tid för sitt/sina vaktpass. Efterfrågade förslag för hur vi ska kunna underlätta detta.        
Mötet diskuterade olika alternativ för att det ska fungera och om bokningarna kanske måste 
göras med tvång eller slumpmässighet för att kunna schemalägga alla vaktpass. Detta skulle 
påverka möjligheten för alla att kunna boka in den/de tider som passar bäst för var och en, 
varför ytterligare arbetsinsatser kommer att göras för att se hur systemet kan nyttjas på ett 
mer flexibelt sätt och ha öppet under längre perioder för att underlätta allas bokningar. 

Robert Aronson/Valberedningen rapporterade att det kommer finnas lediga platser inom 
styrelsen, varför han och Johan Björk gärna tar emot intresseanmälningar. 

Lars Hultman/Styrelsen informerade att pågående arbetsuppgift har fokus på budget 2018.             
Viktigt budgetunderlag är kostnader för nödvändigt underhåll och investeringar som behö-
ver göras, varför behovet nu kartläggs på kort (1 år), medel (2–3 år) och lång sikt (5 år).     
Vidare att viktigt för intäktssidan är att få klart med parametrarna i det nya avgiftssystemet. 

Berättade om under vilka förutsättningar Härsö drivs (NFBK:s klubbholme) och behovet av 
aktivitetsstöd från alla medlemsklubbar så att verksamheten både kan utvecklas och gå runt. 

Vidare att Nacka Kommun nu aviserat att de kommer att förändra arrendeavtal och förut-
sättningar för kommunens båtklubbar. Arrendeavtalet kommer att höjas vid omförhandling 
så att ”hyran blir marknadsmässig” (vi har ett bra fram till år 2029), ta betalt per båt i sjön 
(inte på land), möjlighet till miljörabatter och vid intag av nya medlemmar ska företräde 
lämnas till nackabor. 
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Gång- & cykelvägen kommer att påverka klubben mycket. Vi nyttjar endast området runt 
vägen, så mycket viktigt är att inget av våra tillhörigheter finns placerat på själva vägen.       
Då vägen kommer att underhållas vintertid betyder det att mycket folk väntas röra sig kring 
båtarna även då. 

Miljöefterlevnaden inom klubben måste bli mycket bättre och hamna på en högre nivå då 
många, inte bara kommunen, har sitt fokus på detta området framöver. Styrelsens uppgift 
blir än viktigare att tillse att vi följer och efterlever våra stadgar och det interna regelverket. 
Vid nästa års torrsättning kommer ingen högtrycksspolning ske av båten, utan växtborttag-
ning får ske innan i sjön via Båttvättar eller genom att den skrubbas av på land med en miljö-
vänlig uppsamlingsmöjlighet under båten. 

Nota bene! Medlem måste följa reglerna, annars blir det uteslutning, då risk finns för att 
man kan äventyrar hela klubbens avtal med kommunen! 

9. Övriga frågor 

Fråga ställdes om vilka möjligheter det finns att få en plats på land nästa år som ny medlem? 
Dick/Lars svarade att vakanser kommer framöver och att det även finnas bättre möjlighet för 
att kunna förtäta på hamnplanen. 
 
Frågor ställdes också om var man framöver kan parkera bilen och möjlighet till i & urlastning. 
Platsen under motorvägens brospann är det ok att parkera avgiftsfritt på och att det efter     
sjösättningen kommer finnas platser på hamnplanen likt i år att parkera på.                                
I & urlastning av bilen ok att ske på ytan som finns för kranbilen på hamnplanen. 
 

10. Mötets avslutande 

Ordförande tackade alla för visat intresse och hälsade välkommen till efterföljande mingel 
och buffé. 

 

Vid protokollet                                                             Justeras 

 

 

Christer Kindblom   Lars Hultman 
Sekreterare                                                          Ordförande 

 

Bilaga: Röstlängd 


