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Modellbåtarna Balder och Karl har byggts av Gösta Andersson. Gösta var uppväxt i Norrsundet och boende på Rödboharen mellan 1938 och 1951.
Båda modellbåtarna är radiostyrda och har tidigare körts i våran hamn vid olika tillfällen, de har även varit med och deltagit på ett antal skalabåtsträffar runt om i landet.
Efter Gösta Anderssons bortgång har båtarna skänkts till Norrsundets Motorbåtsklubb av sönerna Kenneth och Thomas Anderson med villkor att klubben förvaltar och vårdar båtarna.
Under våren kommer vi att bygga ihop två utställningsmontrar i Skepparkåken som båtarna kommer att förvaras i.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Originalet Balder inköptes 1919 Kopparbergs & Hofors AB. Norrsundet,
Balder döptes om till Norrsundet II ett par år efter att bolaget ombildades till Kopparfors AB och fanns i bolagets ägo fram till 1970. Balders kajplats var strax intill den byggnad som NMK
idag använder som verkstad. 2014 fick NMK förfrågan om att köpa originalet som då var i väldigt dåligt skick, klubben tackade dock nej till detta erbjudande. Idag är båten renoverad och
ägs av Gålö Sjötaxi & Skärgårdstjänst.
På webbsidorna http://www.tugboatlars.se/Karl.htm och http://www.tugboatlars.se/Norrsundet2.htm kan man läsa mera om Karl och Balders historia.

Foto Lars-Ove Molin

Medlemsinformation 2022
Nytt år, ny vår, snart ny sommar. Tiden går, men årstiderna består. Trots all oro i världen funderar
nog de flesta av oss på att starta vårrusten på båt, stuga, trädgård mm. Bara nu värmen ville infinna
sig.
Årsmötet är avklarat, denna gång både fysiskt och digitalt. Totalt samlade årsmötet 41 medlemmar.
1 st motion hade inkommit till årsmötet som handlade om att kunna friköpa arrendetomter på
Finnharen. Mötet beslutade enligt styrelsens förslag att tillsätta en arbetsgrupp för utredning av
friköpande av arrendetomter på Finnharen.
Budgeten för 2022 fastslogs, vilket bl.a. innebär:
-

-

Tillsätta en arbetsgrupp för arrendeområdet. Arbetsgruppen ska utreda om intresse för
båtskjul finns samt utreda hur eventuella båtskjul bör se ut och hur övriga
båtuppställningsplatser och vägar inom denna yta ska utformas.
Utbyte av brygga A och ev brygga B
Tillsätta en arbetsgrupp som ska planera och genomföra klubbens 90-årsjubileum på
Lysnatta i augusti.
Ungdomsaktiviteter Kul på Sjön på Finnharen och Totrabadet.

För att få ordning på ej märkta båtar och vagnar beslöt årsmötet att höja avgiften till 850:för: ”Felaktigt placerad eller omärkt båt/vagn samt felparkerade fordon”.
Därför kommer samtliga medlemmar med båtplats att under våren få sig tillsända 2st NMKdekaler med medlemsnummer förtryckta.
Arbetsplikten fortsätter som tidigare med 4 heldagar (bestående av vardera 2 arbetspass) i hamnen
Norrsundet och 2 dagar på Finnharen (frivilligt). Man väljer själv vilken dag som passar, ingen kallelse
skickas ut. (Se kalender på sista sidan)
Vaktplikten är även den som tidigare. En lista för självval av vaktpass kommer att sättas upp i
Skepparkåken fr.o.m. 4 april till 17 april. Den som då inte skrivit upp sig kommer att tilldelas vaktpass.
Följande gäller för vaktplikt/arbetsplikt inom NMK:
Medlem med båtplats gör 1 arbetspass (AP) och 1 vaktpass(VP) under båtsäsongen.
Medlem med enbart tagg väljer mellan 1 AP plus 1 VP eller 2 AP eller 2 VP.

Med detta önskar styrelsen i NMK alla medlemmar en riktigt skön sommar!
vid pennan / Jens

Kul på Sjön
Sommaren 2021 präglades återigen av restriktioner dock inte så restriktiva som 2020.
Våra egna arrangemang kunde genomföras på Finnharen den 4 juli och i Totra den 24 juli med fint
väder och många deltagare. Fortfarande är sup-arna de populäraste flytetygen men de öppna
kajakerna är mycket använda. Kanoterna brukades mest av familjer med mindre barn.
Alla som ville fick åka med gummibåten och prova på fart på sjön.
Den första veckan i augusti hade Norrham dagläger på Finnharen med hela flottan av flytande
farkoster på plats. Ledare var Krister Palm.
Den 20 augusti ordnade Bergby skola friluftsdag vid Totrabadet med vatten som tema. Nmk var där
med all utrustning.
Det var ett lyckat och uppskattat samarbeta vi hade med skolan och Norrhamn, vi ser fram emot att
kunna vidareutveckla detta samarbete för att kunna erbjuda bygdens barn och ungdomar möjlighet
att prova på att ha kul på sjön.
Vill ni vara med och hjälpa till med Kul på Sjön aktiviteterna dessa dagar hör gärna av er till någon i
Ungdomskommittén eller styrelsen, vi behöver bl.a. instruktörer och medhjälpare för paddling och
segling samt hjälp med transport av allt material.
Till sist ett stort tack till alla medlemmar i NMK och Norrhamn samt till lärare och personal från
skolan som hjälpte till med logistiken för att vi skulle kunna genomföra Kul på Sjön aktiviteterna
sommaren 2021.

Välkomna till Finnharen!
Klubben äger sen flera generationer tillbaka ön Finnharen, här finns vår klubbstuga, privata
sommarstugor och fina vandringsstigar som tar dig till mysiga platser med storslagen havsutsikt. Nära
intill ön finns också ”Pelles brygga” där klubben hyr ut ett mindre antal båtplatser.
Till Finnharen tar du dig enklast med bil. I slutet av Brovägen finns en parkering alldeles intill den
smala gångbro som leder över till ön. Det finns också en mindre parkering intill ”Pelles brygga” på
Finnharsvägen.
Klubbstugan används för klubbens aktiviteter men hyrs även ut till medlemmar som vill semestra.
Klubbaktiviteter består denna säsong av två arbetsdagar, en ”Kul på sjön”-dag och en öronmärkt
vecka för ungdomsaktiviteter i samverkan med andra föreningar. All drift och underhåll av Finnharen
sker med ideella krafter. Vi hoppas att många medlemmar vill vara med och hjälpa till!
Klubbstugan är lagom stor för fyra övernattande personer och den ligger i finaste solläge. Här råder
enkel och äldre standard med basutrustat kök, inbyggda sovslafer, en liten altan, solvärmd utedusch
och klassiskt utedass. Här finns också en stor gräsmatta med träbänkar, grill, egen brygga med
roddbåt och kanot.
Medlemmar kan hyra klubbstugan för 1400kr/vecka, bytesdag är söndagar. Om det fortfarande finns
lediga dagar när säsongen startat hyrs den också ut dygnsvis. På klubbens Facebooksida finns ett
inlägg där vi löpande uppdaterar vilka veckor/datum som är bokade.
Mer information om klubbstugan och hur du hyr den hittar du på klubbens hemsida
nmk-boat.se/finnharen.

För 90 år sedan!
Nedan är en avskrift av styrelseberättelsen ifrån klubbens första verksamhetsår 1932 samt på
följande sidor en inskannad berättelse om klubbens historia nedtecknad av Axel Hult 1936
Styrelsen för Norrsundets Motorbåtsklubb får härmed till årsmötet angiva följande berättelse över
1932 års verksamhet.
Styrelsen har under det gångna året utgjorts av Axel Hult ordförande, Algot Johansson sekreterare,
Helge Östlund kassör, fackutskottet har bestått av Josef Thunman, Hening Backström, Algot
Johansson.
Till klubben anslutna medlemmar var vid åretsslut 42 därav 36 aktiva och 6 passiva.
Till klubben anslutna motorbåtar var vid samma tid 30.
Klubben har under det gångna året avhållit ett 1 fäst i Dödmansskär jämte 1 extra möte i samband med
fästen, samt 5 ordinarie möten i Folkets hus B:sal
Klubben har under det gångna året förmedlat och till medlemmarna utdelat 500 lit bensin till ett pris
av 3 öre understigande då gällande dagspris å nämnda vara, även så har klubben utverkat för
medlemmarna 15% återbäring å inköpta varor hos järnhandlare Wengler Hamrångefjärden.
Inkomster och utgifter balanseras på kr 21:20
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NMK Årsfest någon gång under tidigt 30-tal
Fotot är skänk till klubben av Sture Thunman

ÅRSAVGIFTER 2022
BILAGA 4

Till Norrsundets Motorbåtsklubbs stadgar.
Denna bilaga innehåller en sammanställning av alla avgifter inom Norrsundets Motorbåtsklubb.
Samtliga avgifter inkluderar moms och fastställs av årsmötet enligt § 5.

Medlemsavgifter (Medlemskategorier se § 2.2)
•
•
•
•

Enskilt medlemskap, vuxen
Enskilt medlemskap, ungdom
Tillägg familjemedlemskap
Hedersmedlem

250 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/Sopavgift
Ej utförd arbetsplikt/båt i hamnen eller
vid Pelles Brygga
Ej utförd vakttjänst
Medlemshyra Skepparkåken
Hyra Skepparkåken (Företag/föreningar)
Gästhamns-/Ställplatsavgift
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
Otillåten byggnad inom arrenderat område

1750 kr
1300 kr
1100 kr
850 kr
850 kr
750 kr
300 kr
Faktisk kostnad/deltagare
Faktisk kostnad/deltagare
300 kr
850 kr
1750 kr
500 kr/dygn
750 kr/gång
180 kr/dygn
125 kr/st
850 kr
12 500 kr/år
6000 kr/år
3 kr/kWh
10 000 kr/månad

Avgifter Finnharen
•
•
•

Arrende
Preliminär vägföreningsavgift
Hyra av klubbstuga

•

Dagshyra klubbstuga

enligt arrendeavtal
Verklig avgift debiteras
700 kr/vecka maj
1400 kr/vecka juni-juli-augusti
500 kr/dygn

Faktureringsavgifter
•
•

Avgift vid begärd pappersfaktura
Påminnelseavgift, ränteavgift, inkassoavgift

20 kr/faktura
enligt gällande lag

Övriga avgifter
•

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

Norrsundets Motorbåtsklubbs
Styrelse, funktionärer och kommittéer 2022
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
Avgått

Vice sekreterare:
TF Sekreterare:

Bo Löf
Tel: 070-627 5738

Klubbmästare:
finnharen@nmk-boat.se

Theres Sundberg
Tel: 070-245 2101

Vice klubbmästare:

Patrik Hallberg
Tel: 070-679 8714

Styrelsesuppleant:

Ida Nilsson Thunman

Styrelsesuppleant:
TF Vice sekreterare:

Madeleine Molin
Tel: 070-513 4895

Mats Bergkvist
Kjell-Urban Näs

Revisor suppleant:

Annika Andersson

Vakant

Vakant

Revisorer:
Revisorer:

Valberedning:
Valberedning:

Funktionärer:
GBF-representanter:

Jens Holm
Thomas Malmström

Miljöombud:

Rolf Lundberg
Tel: 073-9997322

Båtplatsansvarig:

Jörgen Berglund
Tel: 073-719 7312

Nyckelansvarig:

Helena Nyström
Tel: 070-845 5705

Skogsansvarig:

Dan Karlsson
Tel: 070-310 1321

Hamnvärd:

Jan Holm
Tel: 076-846 51 20
(Hamnvärdstelefon)

Brandskyddsanansvarig:

Lars-Åke Landström

Vaktansvarig:

Dan Karlsson
Tel: 070-310 1321

Hamnkommittén:
Bo Löf (Sammankallande ifrån styrelsen)
Tel: 070-627 5738

Jan-Olof Wiik
Lars Mattson

Jonny Andersson
Stefan Carlsson

Ungdomskommittén:
Jan Holm
Krister Palm

Claes Zetterström
Ida Nilsson Thunman

Madeleine Molin

Jörgen Berglund
Lars Nilsson

Lars-Olov Ehn
Magnus Bergman

Synskärskommittén:
Jens Holm (Sammankallande)
Tel: 070-360 3550

Norrsundets Motorbåtsklubb
http://www.nmk-boat.se/
info@nmk-boat.se

Thomas Malmström

Årskalender 2022
Norrsundets Motorbåtsklubb
2022
Torsdag 21 april

Medlemsmöte kl. 19.00

Lördag 23 april

Arbetsdag i hamnen kl. 8.00 – 13.00 och kl. 12.00 – 17.00

Lördag 14 maj

Allmän arbetsdag/städdag på Finnharen kl. 10.30

Söndag 15 maj

NMK’s båtsäsong startar

Lördag 21 maj

Arbetsdag i hamnen kl. 8.00 – 13.00 och kl. 12.00 – 17.00

Lördag 2 juli

Allmän arbetsdag/städdag på Finnharen kl. 10.30

Söndag 3 juli

Kul på sjön på Finnharen kl. 10.00-16.00

Lördag 23 juli

Kul på sjön vid Totrabadet kl. 10.00-16.00

1 augusti – 7 augusti

Klubbstugan på Finnharen reserverad för klubb- och ungdomsaktiviteter

Torsdag 18 augusti

Medlemsmöte kl. 19.00

Lördag 20 augusti

Arbetsdag i hamnen kl. 8.00 – 13.00 och kl. 12.00 – 17.00

Lördag 27 augusti

90-Årsjubileum och Lysnatta i hamnen

Lördag 1 oktober

NMK’s båtsäsong slutar

Lördag 1 oktober

Arbetsdag/städdag i hamnen kl. 8.00 – 13.00 och kl. 12.00 – 17.00

Torsdag 6 oktober

Medlemsmöte kl. 19.00

2023
Lördag 25 februari

Norrsundets Motorbåtsklubb
Rödboharen - Norrsundet
http://www.nmk-boat.se/

Årsmöte kl.11.00

