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NMK Medlemsinformation 2018
Då, kära båtfarare, bryggseglare och övriga medlemmar har vi lagt ytterligare ett år till
handlingarna. Nu stundar ljusare och förhoppningsvis varmare och skönare tider.
För oss som har båtar börjar det rycka i polerararmen, för nu ska vi i sjön. Och naturligtvis
kommer vi ihåg att se till att allt farligt och naturfientliga medel hamnar där de skall… hos
återvinningen. Klubben omfattas ju av Gävle Kommuns Miljö- och Hälsoskyddstillsyn.
Det innebär att kommunen förmodligen kommer att göra inspektioner under året. Och
sköter vi oss inte kan det stå klubben dyrt.
Det stundar förändringar och historiskt stora aktiviteter framöver. Den viktiga förändringen
gäller arbetsplikten. I år går det inte ut personliga kallelser, utan var och en med arbetsplikt
är personligen ansvarig för genomförandet. (Läs mer information på sidan 3).
I höstas fick klubben motta ett bidrag ur Gävle Kommuns Landsbygdsutvecklingsmedel på
37250 kronor för iordningställande av ställplatser. Eluttag är redan på plats och så fort
vintern släpper taget kör vi igång markplanering och skyltning.
Strax före nyår fick klubben motta ytterligare ett bidrag, denna gång ur Länsstyrelsens
bidrag för friluftslivsåtgärder på 27000 kronor. Där har vi köpt in flytvästar för utlåning
och har beställt en kanot och en kajak avsedda för i första hand klubbens
ungdomsverksamhet men även för utlåning.
Det senaste bidraget kom via Gävle kommun Landsbygdsutvecklingsmedel för 2018, där
NMK får 86800 kronor för inköp av aktivitetsutrustning till vårat nya ungdomsprojekt
”Kul på vattnet”. Dessa pengar skall gå till inköp av en kanot, en kajak, två segeljollar, två
så kallade stand up padelingboard (SUP) samt en släpvagn avsedd för transport av denna
utrustning.
Det kommer alltså att bli en hel del aktiviteter under sommaren. Aktiviteterna kommer att
samordnas med skolor, fritidsgården etc...
Vi hoppas att många medlemmar kan och vill hjälpa till som funktionärer. Det kommer att
behövas om vi skall ro (ha ha) detta iland.
För övrigt finns det en hel del som behöver åtgärdas i hamnen:
Bryggan vid sjösättningsrampen skall bytas ut. En del bryggförankringar skall bytas.
Mastkranen måste säkras.
Och så var det det gamla vanliga, men viktiga, se till att Din båt eller vagn är MÄRKT och
att märkningen syns. Har märkningen bleknat måste Du sätta på en ny. Det är väl inte så
svårt. Och så rensar vi hamnområdet under sommaren. Vagnar och pallvirke längst bort i
hamnen.
Glöm inte att se till att vi har rätt e-postadress till Dig. Är Du osäker så skicka aktuell epostadress till: kassor@nmk-boat.se ,ange medlemsnummer. Fortsättningsvis kommer alla
fakturor om möjligt att skickas via e-post. Enligt årsmötesbeslut kommer pappersfakturor
som skickas med post att debiteras med 15:-.
VIKTIGT!
För att öka informationsflödet om viktiga händelser, aktiviteter mm, kommer NMK
fortsättningsvis att skicka ut Nyhetsbrev via e-post. Vi har ca 75 medlemmar där vi inte
har någon e-post registrerad. Om Du inte fått Nyhetsbrevet som skickades den 8
april, kanske Du tillhör dem. Skicka då Din aktuella e-postadress till: kassor@nmk-boat.se

Med detta önskar styrelsen NMK alla medlemmar en riktigt SKÖN SOMMAR!
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Arbetsplikt & Vaktplikt 2018
Förändring av arbetsplikten, istället för ett antal arbetskvällar kommer det att bli fyra
heldagar, två i hamnen på våren en på Finnharen och en på hösten när det är lysnatta.
Varje dag blir uppdelad på förmiddag - eftermiddag arbetar man halvdag så räknas det som
ett arbetstillfälle och heldag som två arbetstillfällen. Alla medlemmar är välkommen att
delta inte bara dom med arbetsplikt. Det kommer att serveras korv och hamburgare mellan
arbetspassen för att öka gemenskapen och trivseln.
Det kommer även att finnas möjlighet att göra särskilda uppgifter som gäller som
arbetsplikt exempelvis: gräsklippning, sätta igång vattnet/stänga vattnet, köra sopor från
hamnen. Kontakta hamnkommittén för upplysning om vilka särskilda uppgifter som finns
att välja på.
Det är fritt att välja när man vill arbeta, det är upp till varje medlem att själv se till att göra
sin/sina arbetstillfällen.
Det är för övrigt samma regler som gäller, har man båtplats så gör man en vaktplikt och en
arbetsplikt. Har man tagg men ingen båtplats så väljer man om man vill ha två arbetsplikter
eller en vaktplikt och en arbetsplikt.
Gör man inte plikterna som ingår i medlemskapet så får man betala fastslagna avgifter för
den/dom plikterna som man har missat.
Medlemmar invalda i ungdomskommittén samt ungdomar under 18 år är befriad från vakt
och arbetsplikt.

Gemensam sjösättning lördag den 5 maj och upptagning den 6 oktober
Oförsäkrade och omärkta båtar kommer inte att hanteras vid sjösättning eller upptagning.
Klubben anlitar kranbil och eventuellt en lastmaskin beroende på vilka som anmäler
intresse av att delta, deltagarna delar på den totala kostnaden.
Obligatorisk och bindande anmälan till båtplatsansvarig senast den 27/4 för sjösättning och
den 28/9 för upptagning.
Se därför över utrustningen så det flyter på bra.
För allas säkerhet gäller - Inga fordon inom området - och Inga barn i närheten av maskiner
under arbete. Respektera arbetsledarens anvisningar
Uppläggning av båtar och placering av vagnar.
Kontakta alltid båtplatsansvarig för anvisning om vart det är lämpligt att ställa upp sin båt.
Vagnar/vaggor och övrigt uppläggningsmaterial ska städas undan direkt efter sjösättning.
Placera detta material längst ut i hamnen snyggt och prydligt på vänster sida i mån av plats.
Omärkt uppläggningsmaterial kommer att skickas till närmaste återvinningscentral.

sida 3

Klubbens nya Ungdomskommitté.
Ungdomskommittén skall engagera och entusiasmera ungdomar för ett aktivt båtliv och
trevliga aktiviteter vid, på och i vatten.
Gävle Kommuns landsbygdsutveckling har beviljat pengar för inköp av optimistjollar,
kanadensare, kajaker och supar (paddelbrädor). Dessa kommer att köpas in snarast. Under
sommaren kommer vi att genomföra två prova på tillfällen kallade ”Kul på Vatten” för
simkunniga ungdomar. Kontakter skall tas med organisationer och föreningar som har
ungdomsverksamhet för att informera om vår verksamhet och erbjuda lån av vår utrustning
och kunskap.
Kommittén skall även långsiktigt arbeta för att intresserade ungdomar utbildar sig i båtvett
och förarutbildning.

NMK’s ungdomsprojekt 2018
”Kul på vattnet”
Projektet är en av klubbens största ungdomssatsningar genom tiderna

(Vi har dagsläget fått in över 100 000 kronor i bidrag till detta projekt)
Vi behöver nu
Frivilliga funktionärer Som kan vara med och hjälpa till med de
ungdomsaktiviteter klubben planerar under sommaren 2018!
Om intresse finns av att vara med och hjälpa till, kontakta någon i klubbens
Ungdomskommitté eller styrelsen
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Ni har väl inte missat att klubbens medlemmar har möjlighet att hyra klubbstugan på
idylliska Finnharen veckovis under maj-oktober?

Passa på att boka redan nu för att få den vecka som passar dig bäst.
Kontakta Theres Sundberg för bokning.
Tel: 070-245 2101
finnharen@nmk-boat.se
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Årsavgifter 2018
(Samtliga avgifter fastställda av årsmötet.)

Medlemsavgifter (Medlemskategorier se § 2.2)
•
•
•
•

Enskilt medlemskap, vuxen
Enskilt medlemskap, ungdom
Tillägg familjemedlemskap
Hedersmedlem

200 kr
50 kr
150 kr
0 kr

Hamnavgifter
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Båtplatsavgift (Inklusive plats för en båtvagn)
- Bomlängd 8 meter
1650 kr
- Bomlängd 6 meter
1200 kr
- Bomlängd 4,5 meter
1000 kr
- Boj/dragg
750 kr
Landplatsavgifter
- Sommar1
600 kr
- Vinter2
600 kr
Bryggfond
300 kr
Sjösättning
Faktisk kostnad/deltagare
Upptagning
Faktisk kostnad/deltagare
Miljöavgift/Sopavgift
275 kr
Ej utförd arbetsplikt/båt i hamnen eller
vid Pelles Brygga
750 kr
Ej utförd vakttjänst
1500 kr
Medlemshyra Skepparkåken
300 kr/dygn
Hyra Skepparkåken (Företag/föreningar)
500 kr/gång
Gästhamns-/Ställplatsavgift
150 kr/dygn
Elanvändning gästhamn/ställplats
25 kr/dygn
Köp av nyckeltagg
100 kr/st
Felaktigt placerad eller omärkt båt/vagn samt
felparkerade fordon
200 kr
Oförsäkrad båt/fartyg i hamnen
10 000 kr/år
Båt/fartyg liggande på land mer än 2år
5000 kr
Avgift, av styrelsen godkänd elförbrukning för
uppvärmning/kylning, erlägges med
1:50 kr/kWh

Avgifter Finnharen
•
•
•

Arrende
Preliminär vägföreningsavgift
Hyra av klubbstuga

enligt arrendeavtal
Verklig avgift debiteras
700 kr/vecka maj
1400 kr/vecka juni-juli-augusti
700 kr/vecka sept-okt

Faktureringsavgifter
•
•

Avgift vid begärd pappersfaktura
15 kr/faktura
Påminnelseavgift, ränteavgift, inkassoavgift enligt gällande lag

Övriga avgifter
•
1

2

Klubbvimpel

100 kr/st

Sommaravgift avser båt/vagn eller liknande (utöver tillåtna) på land mer än 4 veckor under perioden 15/5 - 30/9
Vinteravgift avser båt/skjul/vagn eller liknande på land mer än 4 veckor under perioden 1/10 - 14/5
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Årskalender 2018

2018
Torsdag 19 april

Medlemsmöte i Skepparkåken kl. 19.00

Lördag 28 april

Gemensam arbetsdag i hamnen kl. 8 – 13 och kl. 12 – 17
Med gemensam lunch kl. 12-13

Lördag 5 maj

Gemensam Sjösättning med början kl. 9.00
(Obligatorisk anmälan senast 27/4 till Båtplatsansvarig)

Lördag 26 maj

Gemensam arbetsdag i hamnen kl. 8 – 13 och kl. 12 – 17
Med gemensam lunch kl. 12-13

Lördag 7 juli

Medlemsmöte och gemensam arbetsdag/städdag på Finnharen kl. 10.00
Med lättare lunch

30 juni – 7 juli

Klubbstugan på Finnharen reserverad för klubb- och ungdomsaktiviteter

Lördag 25 augusti

Gemensam arbetsdag i hamnen kl. 8 – 13 och kl. 12 – 17
Med gemensam lunch kl. 12-13
Lysnatta i hamnen kl. 19.00

Torsdag 20 september

Medlemsmöte i Skepparkåken kl. 19.00

Lördag 6 oktober

Gemensam arbetsdag i hamnen kl. 8 – 13 och kl. 12 – 17
Med gemensam lunch kl. 12-13
Upptagning med början kl.9.00
(Obligatorisk anmälan senast 28/9 till Båtplatsansvarig)

2019
Lördag 23 februari

Årsmöte i Skepparkåken kl.10.00
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