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Medlemsinformation 2020
Det råder en viss tveksamhet i skrivande stund, om våren har kommit till vår region eller inte.
Man kan väl ändå påstå att mycket till vinter har vi inte haft. Till någras glädje och andras
förtret. Vad vi med säkerhet vet är att vi går mot ljusare tider. Om några veckor får vi ställa
om klockan och kvällarna blir ändå ljusare.
Klubben har hållit sitt årsmöte den 22 mars med 29 st medlemmar närvarande. Där togs
bl.a beslut om budgeten för 2020, och den innehåller några stora satsningar.
Med tanke på att besökarantalet i gästhamn och ställplats kraftigt ökat det senaste året och
att hygienutrymmena i Skepparkåken inte åtgärdats på många år, bestämde årsmötet om en
rejäl satsning på renovering av dessa.
Årsmötet tog även beslut om en stor satsning på hamn och kajer, först och främst kajkanten
intill gästhamnen.
NMK har ansökt och glädjande nog blivit beviljad 60 000:- i bidrag från Svenska Båtunionen
för införskaffande av ribbåt. Båten skall i första hand användas vid Kul på Sjön aktiviteter i
form av följebåt.
Liksom ifjol blir det ingen gemensam sjösättning eller torrläggning. Det finns ett antal större
och tyngre båtar vars båtägare likt tidigare år kommer att gå samman och beställa kran för
sjösättning vid fickan mellan brygga F och E. Den som eventuellt vill haka på kan kontakta
båtplatsansvarige Jörgen Berglund.
Arbetsplikten fortsätter som tidigare år med ett antal arbetsdagar med ett pass på
förmiddagen och ett pass på eftermiddagen. Observera att det inte kommer att utgå någon
kallelse till arbetsdagarna. Varje medlem med arbetsplikt ansvarar själv för att den blir utförd
under båtsäsongen. Datum för arbetsdagar hittar du i kalendern sist i detta blad.
Vaktplikten fortsätter även den som tidigare. En lista för självval av vaktpass kommer att sättas upp i
Skepparkåken den 22 mars och kommer att sitta uppe till 19 april. De som då inte skrivit upp sig på
listan kommer att tilldelas vaktpass.
Och hur är nu reglerna för arbets-/vaktplikt? Jo, enligt följande:
-

Medlem med båtplats skall göra 1 arbetsplikt och 1 vaktplikt under båtsäsongen.
Huvudmedlem med enbart tagg (ingen båtplats) kan välja att antingen göra 1 arbetplikt och
1 vaktplikt eller 2 arbetsplikter eller 2 vaktplikter.
Medlem med båtplats vid Pelles brygga skall göra 1 arbetsplikt vid Pelles brygga eller
Finnharen under båtsäsongen.

Var noga med att få er närvaro (för- och efternamn) vid vakt- och arbetsplikt noterad. Efter säsongen
utföres en avstämning och ej utförd plikt kommer att debiteras enligt NMK:s avgiftsbilaga.
Slutligen några ord om Corona. Vi vet idag inte i vilken takt utvecklingen av pandemin fortsätter. Men
det kan innebära förändringar av NMK:s kalender. Alla förändringar kommer att meddelas via
Nyhetsbrev och Facebook.
Med detta önskar styrelsen i NMK alla medlemmar en varm och skön sommar!

Kul på sjön 2020
Förra året blev kul på sjön en stor succé och många frågade om Kul på sjön kommer att
återkomma igen till nästa sommar. Vi fick inte bara tur med vädret vid både Finnharn och i
Totra utan vi fick mängder med barn och unga som kom och provade på olika kajaker, supar, segling med mera. Även vuxna blev engagerade ville prova på och det var inte endast
bygdens folk som dök upp utan även långväga besökare från både när och fjärran som kom
för att prova på att ha kul på sjön.
I år satsar vi på att höja säkerheten lite ytterliga, vi har beställt en portabel hjärtstartare till
klubben som vi kommer att kunna ta med oss på Kul på sjön. Vi har också fått en ansökan
om bidrag till en RIB räddningsbåt beviljad av Svenska Båtunionen.
Vi satsar även på att det ska bli ett lika kul på sjön i år som förra året.
Som förra sommaren kommer vi börja kul på sjön ute på Finnharn, närmare bestämt
lördagen den 4e Juli kl 10.00 – 16.00 och vi avslutar kul på sjön i Totra lördagen den 25e Juli
kl 10.00–16.00. I och med att Kul på sjön dagarna är väldigt populära behöver vi allt fler
frivilliga funktionärer som kan hjälpa dessa dagar. Alla som kan är varmt välkomna att hjälpa
till. Till funktionärerna kommer det finnas tillgång till fina orangea t-shirtar samt förtäring
och dryck. De som hjälper till som funktionär kan efter överenskommelse med styrelsen
tillräkna sig en utförd arbetsplikt
Alla är varmt välkomna att komma förbi med familjen och ha kul på sjön.
Madde
Ungdomskommittén

Information från
Gästriklands Båtförbund
Miljötillsyn i båtklubben
Rapport från Svenska Båtunionens Miljökonferens den 7-8 mars där Lars-Ove Molin (NMK) och
Jonas Liljeberg (Trödje BK) representerade Gästriklands Båtförbund.
Nina Hertzberg, anställd som Hållbarhetsansvarig på SBU:s kansli, med ett förflutet som kommunal miljöinspektör
informerade om tillsynsprocessen:
Båtklubbar klassificeras sen några år tillbaka som miljöfarlig verksamhet, i klassen U-verksamhet, där kommunen
är tillsynsmyndighet - dock utan krav på regelbunden tillsyn.
Av den anledningen bedriver många kommuner, eller är på väg att starta, miljötillsyn på båtklubbar. Även norr om
Dalälven.
Som verksamhetsansvarig, d.v.s. båtklubben, lyder man under Miljöbalken och har ett lagstadgat ansvar
beträffande:
- Kunskapskrav - Skyldighet att ta reda på vad som gäller beträffande lagar och regler.
- Försiktighetsprincipen - Tillämpa och använda den metod / produkt som har minst negativ miljöpåverkan.
- Egenkontroll - Skyldighet att bedriva egenkontroll och att dokumentera densamma.

Hur går inspektionen / tillsynen till?
Miljöinspektören har med sig en checklista vid besöket och tittar exempelvis på; vilka båtbottenfärger som
används, hur går tvätt av båtar till, hur förvaras kemikalieprodukter som används i verksamheten (ska förvaras
invallat), vilka rutiner finns för avfallshantering. Ev. tittar man även på markföroreningar och strandskyddet följs.
Vid rundturen ska minst en representant från båtklubben närvara.
Hur kan båtklubben förbereda sig inför tillsynen?
De två viktigaste punkterna att förbereda sig på är:
- Egenkontroll - Här finns dokument på: SBU:s hemsida. Gävle kommuns hemsida
- Avfallshanteringsplan
Även att städa lite på anläggningen kan vara en god idé, då det inte ger ett gott intryck om det ligger någon
omkullvält färgburk och skräpar eller liknande.
Kontakta gärna miljöinspektören i förväg och be om att få ett exemplar av checklistan.

Vad sker om det blir anmärkningar på miljöarbetet?
Vid anmärkningar får man antingen:
- Inspektionsrapport - Verksamheten bör vidta åtgärder.
- Föreläggande - Verksamheten ska vidta åtgärder.
Vid ett föreläggande beviljas man inte LOVA-bidrag för åtgärden (eftersom man blivit ålagd att åtgärda), vilket
man däremot kan bli om det enbart är en inspektionsrapport (räknas då som en frivillig och förutséende åtgärd).

Vilka skyldigheter har båtklubben?
Viktigt att ha tydliga regler och även att informera om dem. Exempelvis kan man på fakturan skriva att inbetalning
= att man tagit del av och kommer att följa de regler som gäller.
Om båtägare ändå struntar i det kan klubben då möjligen frias, juridiskt sett.

VIKTIGT ATT VETA:
- Biocidfärger, d.v.s. kopparbaserade, är förbjudna att användas norr om Örskär.
Får inte tvättas med högtryckstvätt om inte spolplatta finns.
- TBT, ett ämne som tidigare användes i båtbottenfärger, är extremt giftigt och förbjöds 1989.
Får inte finnas på båtbottnar som sjösätts - inte ens i underliggande färglager!
- Verksamheten är ansvarig för eventuella saneringar.
Dyrt för klubben = dyrt för enskilda båtägaren.

Att åtgärda nu, exempelvis sanera båtbottnar från TBT och / eller koppar, kostar en del men kan täckas upp till
stor del med LOVA-bidrag.

Att strunta i åtgärd och riskera att framöver få ett föreläggande - kan bli dyrt.

Text: Jonas Liljeberg Sekreterare Gästriklands Båtförbund

ÅRSAVGIFTER 2020
BILAGA 4
Till Norrsundets Motorbåtsklubbs stadgar.
Denna bilaga innehåller en sammanställning av alla avgifter inom Norrsundets Motorbåtsklubb.
Samtliga avgifter fastställs av årsmötet enligt § 5.

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
- Bomlängd 6 meter
- Bomlängd 4,5 meter
- Boj/dragg
Landplatsavgifter
- Sommar*
- Vinter*
Bryggfond
Sjösättning
Upptagning
Miljöavgift
Ej utförd arbetsplikt/båt i hamnen eller
vid Pelles Brygga
Ej utförd vakttjänst
Medlemshyra Skepparkåken
Hyra Skepparkåken (Företag/föreningar)
Gästhamns-/Ställplatsavgift
Elanvändning gästhamn/ställplats
Köp av nyckeltagg
Felaktigt placerad eller omärkt båt/vagn samt
felparkerade fordon
Oförsäkrad båt/fartyg i hamnen
Båt/fartyg liggande på land mer än 2år
Avgift, av styrelsen godkänd elförbrukning för
uppvärmning/kylning, erlägges med

Avgifter Finnharen
•
•
•

Arrende
Preliminär vägföreningsavgift
Hyra av klubbstuga

Faktureringsavgifter
•
•

Avgift vid begärd pappersfaktura
Påminnelseavgift, ränteavgift, inkassoavgift

Övriga avgifter
•

Klubbvimpel

1750 kr
1300 kr
1100 kr
850 kr
700 kr
700 kr
300 kr
Faktisk kostnad/deltagare
Faktisk kostnad/deltagare
300 kr
750 kr
1500 kr
300 kr/dygn
500 kr/gång
150 kr/dygn
25 kr/dygn
100 kr/st
200 kr
10 000 kr/år
5000 kr/år
2:00 kr/kWh

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

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

Norrsundets Motorbåtsklubbs
Styrelse, funktionärer och kommittéer 2020
Styrelse:
Ordförande:
ordf@nmk-boat.se

Lars-Ove Molin
Tel: 070-533 7335

Vice ordförande:

Dan Karlsson
Tel: 070-310 1321

Kassör:
kassor@nmk-boat.se

Jens Holm
Tel: 070-360 3550

Sekreterare:

Lars Nilsson
Tel: 073-631 7307

Vice sekreterare:

Annika Andersson
Tel: 070-348 1373

Klubbmästare:
finnharen@nmk-boat.se

Theres Sundberg
Tel: 070-245 2101

Vice klubbmästare:

Patrik Hallberg
Tel: 070 679 8714

Styrelsesuppleant:

Ida Nilsson Thunman

Styrelsesuppleant:

Madeleine Molin

Mats Bergkvist
Kjell-Urban Näs

Revisor suppleant:

Vakant

Stig Edvinsson

Thomas Malmström

GBF-representanter:

Jens Holm
Thomas Malmström

Miljöombud:

Rolf Lundberg

Båtplatsansvarig:

Jörgen Berglund
Tel: 073-719 7312

Nyckelansvarig:

Helena Nyström
Tel: 070-845 5705

Skogsansvarig:

Dan Karlsson
Tel: 070-310 1321

Hamnvärd:

Vakant

Brandskyddsanansvarig:

Lars-Åke Landström

Vaktansvarig:

Dan Karlsson
Tel: 070-310 1321

Revisorer:
Revisorer:

Valberedning:
Valberedning:

Funktionärer:

Hamnkommittén:
Ordförande (Sammankallande)
Tel: 070-533 7335

Bosse Löf
Jan-Olof Wiik

Jonny Andersson
Stefan Carlsson

Mats Nordkvist

Claes Zetterström
Ida Nilsson Thunman

Madeleine Molin
Vakant

Vakant

Jörgen Berglund
Lars Nilsson

Lars-Olov Ehn
Magnus Bergman

Thomas Malmström

Ungdomskommittén:
Jan Holm
Tel: 070-242 8237

Synskärskommittén:
Jens Holm (Sammankallande)
Tel: 070-360 3550
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Årskalender 2020
Norrsundets Motorbåtsklubb
2020
Torsdag 23 april

Medlemsmöte i Skepparkåken kl. 19.00

Lördag 25 april

Arbetsdag i hamnen kl. 8.00 – 13.00 och kl. 12.00 – 17.00 med
gemensam lunch kl. 12.00-13.00

Fredag 15 maj

NMK’s båtsäsong startar

Lördag 23 maj

Arbetsdag i hamnen kl. 8.00 – 13.00 och kl. 12.00 – 17.00 med
gemensam lunch kl. 12.00-13.00

Lördag 4 juli

Medlemsmöte på Finnharen kl. 10.00

Lördag 4 juli

Kul på sjön på Finnharen kl. 10.00-16.00

1 juli – 5 juli

Klubbstugan på Finnharen reserverad för klubb- och ungdomsaktiviteter

Lördag 25 juli

Kul på sjön vid Totrabadet kl. 10.00-16.00

Allmän arbetsdag/städdag på Finnharen kl. 10.30 med lättare lunch

Arbetsdag i hamnen kl. 8.00 – 13.00 och kl. 12.00 – 17.00 med
Lördag 29 augusti

gemensam lunch kl. 12.00-13.00

Lysnatta i hamnen kl. 19.00
Torsdag 24 september

Medlemsmöte i Skepparkåken kl. 19.00

Torsdag 1 oktober

NMK’s båtsäsong slutar

Lördag 10 oktober

Arbetsdag/städdag i hamnen kl. 8.00 – 13.00 och kl. 12.00 – 17.00 med
gemensam lunch kl. 12.00-13.00

2021
Lördag 20 februari

Norrsundets Motorbåtsklubb
Box 11
817 21 Norrsundet
http://www.nmk-boat.se/

Årsmöte i Skepparkåken kl.11.00

