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Årsmöte NQBK 2022 

 

 

Närvarande: Se bifogad närvarolista 

 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Föreningens ordförande Kurt Rindstål hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet för 

öppnat.  

 
 
§ 2 Val av mötesordförande 

Årsmötet beslutade efter förslag att välja Kurt Rindstål till mötesordförande. 

 
 
§ 3 Val av mötessekreterare.  

Årsmötet beslutade efter förslag att välja Erik Carlgren till mötessekreterare. 

 
 
§ 4 Val av justerare att justera dagens protokoll samt vid behov agera rösträknare 

Årsmötet beslutade efter förslag att välja Per Edlund och Lennart Hallberg att justera 
protokollet. 
 
 
 
§ 5 Godkännande av dagordningen 

Ordförande konstaterar att dagordningen utsänts tillsammans med kallelsen stadgeenligt, 3 

veckor före årsmötet.  

Årsmötet beslutade att godkänna dagordningen. Inga övriga frågor anmäldes. 
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§ 6 Fastställande av röstlängd 

41 (+2 sena) röstberättigade medlemmar prickades av på lista vid ankomst till årsmötet. 
 
Årsmötet beslutade att fastställa denna lista såsom gällande röstlängd (bifogas protokollet). 
 
 
§ 7 Årsmötets behöriga utlysande 

Ordförande efterfrågar om kallelsen kan anses vara delgiven medlemmarna i enlighet med 
stadgarna då den utskickats till samtliga medlemmar via e-post eller post den 17 januari, 
samt varit angiven i god tid på hemsidan. 
 
Årsmötet beslutade att anse årsmötet enligt stadgarna korrekt utlyst. 
 
 
§ 8 Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för senaste 

verksamhetsåret 2021 samt beslut om dessa 

Verksamhetsberättelse och ekonomisk resultatredovisning för föregående verksamhetsår har 
redovisats på hemsidan, samt redovisades vid mötet av ordförande och kassör.  
 
Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för 
verksamhetsåret 2021. 
 
 
§ 9 Revisionsberättelse 

Föreningens revisor Lars Balkare läste upp revisionsberättelsen samt föreslog att styrelsen 
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 
 
Årsmötet beslutade att godkänna avlämnad revisionsrapport 
 
 
§ 10 Frågan om ansvarsfrihet 

Årsmötet beslutade att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2021. 
 
 
§ 11 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag 

Ordförande konstaterar att inga motioner eller förslag från styrelsen har inkommit till 
årsmötet. 
 
Årsmötet beslutade att lämna denna punkt och gå vidare i dagordningen. 
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§ 12 Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget för verksamhetsår 2022. 
 
Ordförande redovisade förslag om att avgifterna ska vara oförändrade under 2022 jämfört 
med 2021 förutom avgifter för sjö- och torrsättning enligt följande: 
 
Normalt pågår båtupptagning från 15 september till 31 oktober. Normalpris är 700 kr för båtar 
under 9 meter och 900 kr för båtar över 9 meter. 
 
Sent upptag, 1-31 november dubbleras normalpriset till 1 400kr resp 1 800 kr. 
 
Efter den 1 december tas inga båtar upp med SUBLIFTEN som avställs för underhåll. 
 
Sjösättning startar den 1 april om isen i hamnen är borta och pågår till den 15 juni till 
normalpris 700 kr resp. 900 kr 
Sen sjösättning efter den 15 juni dubbleras normalpriset till 1 400kr resp 1 800 kr. 
 
Under perioden 15 juli fram till 1 september får alla båtägare som sjösatt med SUBLIFTEN 
möjligheten till en gratis upptagning för att tvätta båtbotten fri från snäckor m.m. 
 
Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 
verksamhetsåret 2022. (plan och budget bifogas protokollet), samt att behålla avgiftsnivån 
för klubbens avgifter 2022 oförändrade med tillägget om sjö- och torrsättningsavgifterna 
såsom de föredrogs för årsmötet. 
 

§ 13 Val av styrelse 

 

Styrelsen väljs på årsmöte och skall bestå av ordförande, kassör och 5 övriga ordinarie 
ledamöter samt 3 suppleanter. Ordinarie ledamot väljs för en tid av två år och suppleant för 
en tid av ett år. Ordförande och 3 ledamöter väljs jämna år, kassör och 2 ledamöter udda år. 

 
Valberedningens förslag som lagts ut på hemsidan, redovisades muntligt av Bo Pettersson. 
 
 
Val av Ordförande, 2 år 
Valberedningen förslog Jan-Eric Eriksson, att väljas till ordförande i 2 år, fram till 
årsstämman 2024.  
 
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Jan-Eric Eriksson till ordförande för tiden fram till 
årsstämman 2024 
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Val av övriga ledamöter 
Valberedningens presenterade förslag till övriga ledamöter.  
 
Rikard Forsman Nyval, 2 år fram till ordinarie årstämma 2024 
Martin Karlsson Nyval, 2år fram till ordinarie årstämma 2024 
Hans Sohlström  Omval 2år fram till ordinarie årstämma 2024 
 
 
Årsmötet beslutade att välja övriga ledamöter i enlighet med valberedningens förslag  
 
 
§ 14 Val av suppleanter 
Valberedningens förslag till suppleanter fram till nästa ordinarie årsstämma 2023 
 
Peter Eklöf   Nyval 1 år fram till ordinarie årsstämma 2023 
Tord Månsson Nyval 1 år fram till ordinarie årsstämma 2023 
Fredrik Aspelund Nyval 1 år fram till ordinarie årsstämma 2023 
 
Årsmötet beslutade att välja suppleanter enligt valberedningens förslag fram till nästa 
ordinarie årsstämma 2023. 
 
 
§ 15 Val av revisor och revisorssuppleant 

Valberedningens förslag till revisorer och revisorssuppleant. 
 
Lars Balkare  Omval, 2 år fram till ordinarie årsstämma 2024 
Lennart Knorring  Omval till revisorssuppleant 1 år fram till ordinarie årsstämma 
2023 
 
Årsmötet beslutade att välja revisor samt revisorssuppleant i enlighet med valberedningens 
förslag. 
 
 
§ 16 Val av valberedning 

Förslag till valberedning, 3 personer varav en sammankallande föreslogs av årsmötet 
 
Årsmötet beslutade att för 2022 fram till ordinarie årsstämma 2023 
välja Bo Pettersson att ingå i valberedningen samt att vara sammankallande 
välja Anders Henckel att ingå i valberedningen 
välja Per Edlund att ingå i valberedningen 

 
 
§ 17 Information om brygganläggningar 2022 när arrendeförhållandena förändras.  

Sekreteraren föredrog kortfattat om aktuellt läge angående tillståndsansökan hos Mark och 
miljödomstolen avseende utrivning av Fiskebryggan samt förlängning av G-bryggan. Vidare  
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berördes de praktiska arbeten som kommer att genomföras i vår med förflyttningar av 
bryggor m.m., under förutsättning att domstolen meddelar beslut före start av årets 
båtsäsong. Om ärendet fördröjs längre så måste förändringen i hamnen skjutas fram till 
lämplig tid Höst/vinter. 
 
 
§ 18 Övriga frågor. 
På förekommen anledning efter informationen om eventuell omdisponering av bryggor 
ställdes frågor om detta kommer att påverka årets sjösättningsperiod. Styrelsen svarade att i 
det fall att Mark och Miljödomstolen lämnar ett positivt beslut om planerade förändringar så 
räknar styrelsen med att arbetet ska kunna ske så att det inte kommer att skapa annat än 
mindre störningar.  
 
§ 19 Avtackning av ordförande Kurt Rindstål  
Kurt Rindstål avtackades efter 19 års trogen och mycket förtjänstfull insats som ordförande i 
NQBK. Kurt har bidragit med både engagemang och eget arbete utöver vad som normalt kan 
krävas av en ordförande. Detta har varit till stor nytta för klubben och har också bidragit till 
Nävekvarns gemensamma nytta och glädje. Kurt har av styrelsen utsetts till Hedersmedlem i 
NQBK. 
 
 
§20 Mötets avslutande  

Mötesordförande tackade alla närvarande för dagens möte och förklarade årsmötet avslutat. 
 
 
 
 
____________________  ____________________  
Erik Carlgren   Kurt Rindstål   
Sekreterare   Ordförande   
 
 
 
 
____________________  ____________________ 
Lennart Hallberg  Per Edlund 
Justerare   Justerare 
 
 
 
Bilagor till protokollet: 
Röstlängd 
Revisionsberättelse 
Verksamhetsberättelse 2021 
Verksamhetsplan 
Budget 2022 
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NÄVEKVARNS BÅTKLUBB 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021 

 
Nävekvarns båtklubb har till uppgift att tillvarata och främja medlemmarnas intresse för 
kappsegling, båtsport, fiske och fiskevård.  
 
Sammanträden: Styrelsen har under året haft 8 st. protokollförda möten.  
 
Medlemsantal:  
2020 12 31 511 st. fullt betalande  

465 st. familjer  
 

2021 12 31  508 st. fullt betalande  
493 st. familjer och stödjande  

 
Styrelsen har under 2021 på grund av pandemin i praktiken varit 2020 års styrelse 
prolongerad fram till den framskjutna årsstämman 2021-09-18. Vid stämman och 
efterföljande konstituerande möte fastställdes följande styrelse:  

Vald för år  
Ordförande: Kurt Rindstål  2021  
Sekreterare: Erik Carlgren  2021- 2022  
Kassör: Bertil Fougstedt   2021- 2022  
Vice ordf. Jan-Eric Ericsson  2021  
Ledamot: Hans Sohlström  2021 
Ledamot Tord Månsson   2021  
Ledamot Anette Pettersson 2021- 2022 
Suppleant Krister Andersson 2021  
Suppleant: Richard Forsman  2021 
Suppleant Martin Karlsson 2021 
 
Revisor: Mats Öhman  2021-2022 
Revisor Las Balkare                                2021  
Revisorsupleant: Lennart Knorring  2021  
 
 
Firmatecknare för klubben var ordförande Kurt Rindstål och kassör Bertil Fougstedt. 
 
Karin Björklund har fullmakt att utföra löpande ekonomiska transaktioner för klubben.  
 
 
Verksamhet  

 Verksamheten under större delen av 2021 har bedrivits med en styrelse och budget 
som prolongerats från 2020 på grund av de exceptionella omständigheter som 
Coronapandemin inneburit. Ett försenat årsmöte genomfördes 2021-09-18, där 37 
röstberättigade deltog och en ny styrelse fastställdes. 
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 Styrelsen har genomfört 8 protokollförda möten. 
 

 Nyköpings Kommun som tidigare sagt upp vårt arrende för fiskebryggan har tecknat 
ett nytt avtal med Swede Port Marina för fiskebryggan. Detta innebär att klubben 
förlorar 110 meter brygga som klubben kompenseras med att få ett nytt 
arrendeområde som en förlängning av G-bryggan med 40 meter Efter att ett nytt 
arrendeavtal tecknats med kommunen som grund ansökte klubben i januari om 
vattenverksamhet till länsstyrelsen (Lst) för att få förlänga bryggan. Länsstyrelsen gav 
klubben ett föreläggande att söka om tillstånd vid Mark- och Miljödomstolen (MMD). 
Klubben överklagade detta beslut men fick avslag. Den 11 oktober inlämnade 
klubben en komplett ansökan till MMD omfattande såväl utrivning av nuvarande 
fiskebryggan som en förlängning av G-bryggan. Den 18 feb. 2022 går remisstiden ut 
för myndigheter och andra intressenter att inkomma med synpunkter. Därefter 
förväntas MMD att återkomma till klubben med slutlig dom. 

 

 De nya arrendeavtal som slutits med kommunen är två stycken som ersätter samtliga 
tidigare avtal. Det ena avtalet som omfattar de bryggor som klubben äger och som 
finns på ärrendeområde är tecknat på 7 år. De två nya arrendeområden som 
tillkommit möjliggör dels förlängning av G-bryggan med utrymme för Y-bommar på en 
sida, dels förlängning av huvudbryggan. Ett andra avtal har tecknats rörande 
rampbryggan, detta löper på ett år i taget. 

 

 I väntan på MMD:s dom så har bygglov sökts för G-bryggans tänkta förlängning och 
detta är beviljat för 40 meter brygga med Y-bommar.  

 

 Klubblokalen har bestyckats med en my storbilds-TV. 
 

 Elinstallationen har bytts ut i ”Tonys Verkstad”.  
 

 Rampbryggan har stabiliserats med 2 långa stålrör och fenderlisterna bytts ut. Denna 
konstruktion ger god stabilitet vilket kommer att underlätta sjösättning. 

 

 Klubben har tecknat ett Miljöavtal inkl. en miljökcontainer för omhändertagande av 
miljöfarligt avfall. 

 

 Reningsverket till spolplattan har förbättrats med ett UW-filter för att reducera 
eventuell dålig lukt. Reningsverket är nu helt klart och har fått status godkänt och alla 
gränsvärden för olika ämnen underskrids. 
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Personal:  

 Hamnkapten Tommy Myrman arbetar 100 %  

 Kurt Rindstål har arbetat viss deltid periodvis.  

 Löpande redovisning har som vanligt skötts av Karin Björklund som vi också kan 
tacka för sammanställning till bokslut.  

 Kontinuerligt underhåll och förbättringsarbete av hemsidan på internet har utförts av 
Bertil Fougstedt  

 

Hamnanläggningen:  

 Belysningar och elinstallationer på bryggorna har under verksamhetsåret setts över. 

  Bryggkättingar har gåtts igenom och förbättrats.  
 
 

Gästhamnen: Gästhamnsverksamheten ökade något. 
 
Turistbyrån: Har haft öppet mellan 10 juni - 16 augusti med egen personal som vi erhållit 
bidrag från Regionen för. 
 

Café/Restaurang: Återigen ett glädjande år för Systrarna Brådhés restaurang med 
rekordmånga besökare. Detta är bra för såväl gästhamnens gäster som hela samhället. 

  

Parkbadet: Badet har även detta år fått sin dagliga tillsyn genom Ulf Myrmans försorg.  

 

Utställningar: På loftet hos Vasagubbarna har utställningarna Berg- & Järn i Sörmland och 
en Vallonutställning hållits.  

 
Konstutställning: har traditionsenligt ställts ut i klubbens gamla verkstad. Loppis- och en 
hantverksförsäljning har haft sin verksamhet i klubbens lokaler.  
 
 
 
Tack! Till alla de krafter som har NQBKs bästa i sin gärning,  
 
 
 
Slutord: Slutligen ber styrelsen att få tacka för förtroendet under det gångna året och  
hoppas att även den tillträdande styrelsen får uppleva samma stöd och  
engagemang från klubbmedlemmarna som vi fått.  
Nävekvarn i mars 2022 
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Nävekvarn 2022-02-  
 
 
 
 
……………………………….  ………………....................  
Kurt Rindstål   Erik Carlgren  
Ordförande    Sekreterare  
 
 
 
 
………………………………  ……………………………  
Bertil Fougstedt Kassör   Jan-Eric Ericsson Vice ordf.  
 
 
 
 
………………………………...  …………………………….  
Anette Pettersson   Tord Månsson  
Ledamot    Ledamot  
 
 
 
 
…………………………..  
Hans Sohlström  
Ledamot 
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Verksamhetsplan 2022 
 
 
 
Planerade insatser under 2022, medräknade inom budget 
 
• Ny vägbom till skeppsviks hamnen 
• Reparation av mur och trä mellan tak och vägg på norra änden av Tonys 
verkstad.  
• Reparation av golv i Tonys verkstad för Subliftens parkering. 
• 4st nya fönster i A-huset 
• Renovering av el och vatten central vid klubbhusets södra knut. Placeras 
inomhus.  
• Renovering av belysnings el på bryggor S-bryggan, totalt 9st armaturer. 
• Bryggomflyttning p.g.a. nya arrenden, 40 m förlängning av G- bryggan. 
• Renovering av bastudusch 
• Normalt underhåll av alla bryggor 
 
 
 
Investeringsplan 2022–2026. Pkt 1 är medräknad och finansierad inom budget 2022. 
 
1. Utbyte av Hjullastare till en Volvo BM maskin (ger närhet till service och 
reservdelar i Nyköping) 
2. Byte av Sublift. Nuvarande sublift är11 år och har en del motorproblem, men är 
är svår att ersätta 
3. Utbyggnad av Gästhamnsdusch o toa. 
4. Isolering och nya väggar i Jolleförrådet 
5. Solceller för elproduktion  
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Budget 2022 
 

 


