
 

 

 

NACKA BÅTKLUBB ÅRSMÖTE 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2017  

 

MÖTEN        

Nacka Båtklubb har under verksamhetsåret hållit två beslutande möten för medlemmar, ett årsmöte och ett 
höstmöte. Styrelsen har haft tio protokollförda styrelsemöten, dit samtliga funktionärer kallats. 

 

MEDLEMSANTAL 

Vi prövar i år att utöka antalet vinterplatser i sjön och det ser i skrivandes stund ut att falla väl ut. Vi har även 
kunnat erbjuda denna form av vinterplats för medlemmar utan sommarplats och ser möjlighet för utökning till 
nästa säsong.  Med anledning av pågående arbete med gång- och cykelvägen har antalet vinterplatser på yttre 
hamnområdet hållits nere för att kunna analysera utvecklingen och våra möjligheter att nyttja hamnplanen.       
Med detta på plats och resultatet efter årets torrsättning tror vi oss ha goda förhoppningar om att kunna utöka 
antalet platser till kommande säsong. 

 

ÅR                         2013      2014      2015      2016      2017      Förändring
  
Medlemmar utan båt (passiva)        30         34          42         31          31                      0 
   
Medlemmar med endast bryggplats                     27         23          20         37          44                  + 7
   
Medlemmar med endast vinterplats på land          --          --            2           0       0                      0 

Medlemmar med endast vinterplats i sjön                       0           0      0           0       2 + 2 

Medlemmar med brygg- och uppläggningsplats   113       106        107        110           93                  - 17                   
    
Totalt       169       163        171        178         170                   - 8
  
Varav       
  
Hedersmedlemmar         2           1            1           1             0                   - 1
  
Hyresgäster               0           0            0           0            0                     0
  
Provmedlemmar       13          15          18         20           15                   - 5 

 

 

EKONOMI                                                                                                                                          
              
Ännu ett bra år för klubben tack vare bra planerat och gediget arbete av medlemmar och styrelsen.          

Nu väntar nya utmaningar i och med att gång- och cykelvägen färdigställs inom kort och hög tid ta tag i 
uppskjutna nödvändiga investeringar. Investeringslånet på 400 tkr, som upptogs förra året i samband med inköpet 
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av nya pontonbryggan, finns i sin helhet kvar på vårt bankkonto men ytterligare medel kommer behöva tillföras för 
att klara detta.  

Även i år har de flesta medlemmar betalat sina avgifter i utsatt tid, dock har kassören tvingats påminna några och 
en uteslutit pga. utebliven inbetalning.  

Se mer detaljerad information i balans- och resultatrapporterna i redovisningen för 2017. 

 

AKTIVITETER 

Årets aktiviteter har löpande skrivits om på vår hemsida, där även kalendariet finns, se www.nackabk.se 

 

HAMNOMRÅDET 

Det största som hänt under 2017 är att vi nu har en gång- och cykelväg som går genom vårt område.         
Det började i våras med att PEAB, som är entreprenören, kom in och tog halva hamnplan i besittning.    
Gamla toalettbyggnaden, mastskjulet och presenningsförrådet revs då de låg på det område som vägen skulle dras 
fram över. Dessa har nu ersatta med nya på andra ställen inom klubbens områden.     
PEAB har haft stora problem med berget på inre området, det fick schaktas mycket mer än beräknat för att komma 
till berg som kan hålla uppe konstruktionen, vilket varit den största anledningen till förseningen av vägbygget.        
I övrigt så har det varit mycket jobb med att få bygget att fungera ihop med klubbens verksamhet. Vi vill tacka alla 
medlemmar som haft förståelse för detta och samarbetat.  

Under våren anlitade vi ett företag för att genomföra en dykbesiktning av förankringarna till alla klubbens bryggor. 
Den visade på att alla äldre bryggor har stora brister med befintliga kättingar, några var helt av! Dessa kättingar 
och ankare som håller bryggorna på plats, kommer att behövas bytas ut inom en mycket snar framtid. 

Klubbstugan på berget fick ett ansiktslyft med färg på fasaden men tak och fönster återstår att åtgärda under 2018. 

De elarbeten som planerades att göra på yttre området i samband med PEAB:s arbeten gick av olika anledningar 
inte att genomföra och kvarstår därför att åtgärda under 2018.     

 

MILJÖ     

Det är än mer viktigt nu att vi omhändertar allt avfall efter oss i och med att nya gång- och cykelvägen färdigställts, 
dels med anledning av den förväntade kraftigt ökande aktiviteten som kommer ske över hamnplan och dels pga. att 
klubben annars också kan drabbas av extrautgifter om detta inte görs på rätt sätt. 
                 
Båttvätten väntas vara igång under nästa år, så utnyttja möjligheten till bottentvätt under säsongen och framförallt 
innan torrsättningen. Som klubbmedlem får vi rabatt när tvättiden bokas via nätet. 

      

VAKTHÅLLNING 

Glädjande har varit att ta del av alla vaktrapporter som har fyllts i både noggrant och med härliga kommentarer om 
gjorda observationer.  

Mindre glädjande har varit att många inte bokade in sina vaktpass när BAS-systemet varit öppet, vi tvingades gå ut 
med påminnelser både på försommaren och sensommaren, och att 31 vaktpass varit obemannade under säsongen.
    

   
VALBEREDNINGEN 

Valberedningen har varit representerad vid ett flertal styrelsemöten under året. Att klubben har en väl fungerande 
och kunnig styrelse är av största vikt då omgivningens krav tenderar att öka i framtiden.             

Ett flertal styrelseledamöter har valt att inte ställa upp till omval för nästa mandatperiod av olika anledningar. 
Valberedningen har haft ett digert arbete med att söka efter lämpliga ersättare och har nu funnit de kandidater som 
kommer föreslås årsmötet att ingå i styrelsen för 2018. Sex ledamöter är kvar från föregående år varav tre kvarstår 
och tre ställer upp för omval samt fyra föreslås för nyval. En suppleant ställer upp för omval och en förslås för nyval. 

För övriga funktionärer gäller för revisorerna att en kvarstår, en föreslås för nyval och suppleant föreslås för nyval.    
Samtliga inom valberedningen ställer upp för omval. 



3 

En ideell förening blir aldrig starkare än sina av medlemmarna valda funktionärer. Alla medlemmar har ett ansvar 
för föreningens fortsatta expansion och utveckling. Valberedningen vill därför be samtliga medlemmar redan nu 
begrunda om man kan tänka sig kandidera till någon post för verksamhetsåret 2019.  
    

 
AVSLUTNING FRÅN ORDFÖRANDEN 

2017 varit året då det hände. 

Efter att vi väntat i nära tjugo år på att vägbygget skulle bli av så hände det. Trots allt så kan vi konstatera att 
störningarna för vår verksamhet varit rätt så små och samarbetet med såväl Nacka kommun och PEAB har löpt på 
över förväntan.  

Att bygget drabbats av en del förseningar påverkar inte oss nämnvärt och enligt senaste prognos så ska man nu 
vara klara under februari. 

Med färdigställandet av vägen flyttar vår verksamhet från att ha varit tämligen anonyma för omgivningen till att bli 
en mindre attraktion för alla de som nu kommer att nyttja vägen. 

Detta ställer en del nya krav på oss och dessutom innebär detta att vi måste skärpa till oss att följa de regler som 
redan finns. Dels handlar det om säkerhet så att förbipasseranden inte kan skadas av vår verksamhet, dels att vi 
följer de miljökrav som gäller för vår verksamhet. Vi måste även hålla en god ordning och snyggt och rent. 

Styrelsen kommer under våren komma ut med en tydlig information för att påminna om vilka regler som gäller och 
också om vilka konsekvenserna blir om man som medlem inte följer dessa. 

Att vägen nu även blir färdigställd innebär startskottet för de renoveringar som vi måste genomföra. Hamnen måste 
fylla de krav som finns på funktion, miljö och säkerhet och för närvarande finns det brister som måste åtgärdas 
med det snaraste. Detta innebär ökade kostnader och vi har därför inget annat val än att höja våra avgifter. 
Utmaningen ligger i att prioritera ibland alla behov och samtidigt hushålla med de pengar som vi har och göra så 
mycket som möjligt med eget arbete. 

Slutligen vill jag tacka styrelsen för allt arbete som lagts ner under 2017 och för att Ni ställt upp på alla extra möten 
med vägbyggare och kommunen. Även tack till er medlemmar som deltagit i arbetet – TACK! 
 

 
 

Styrelsen för Nacka Båtklubb                   

Januari 2018 
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