Värdegrund och vision
NBS ska vara det första och naturliga valet för en båtintresserad familj.
NBS ambition är inte att vara lika bra som andra båtklubbar och kommersiella marinor – NBS ska vara
ett bättre och roligare alternativ.
NBS ska främja, utveckla och utmana sina medlemsfamiljer i båt- och skärgårdsliv. Det ska vara enkelt
att engagera sig i NBS.
NBS ska präglas av öppenhet och engagemang. Klubben är till för sina medlemsfamiljer och ska
tillgodose behoven av:
•
•
•
•
•

säker och modern hamnanläggning
säker och trygg vinterförvaring
tillgång till klubbholme
tillgång till socialt umgänge & kunskapsöverföring
låg miljöpåverkan

NBS är en klubb öppen för allmänheten men beslut och aktiviteter prioriteras för engagerade
medlemsfamiljer med båtplats och vinterförvaring i hemmahamnen och med ett intresse för
klubbholme och båtsportaktiviteter.

Kommunikation
Öppenhet och engagemang är en självklarhet i NBS. Styrelseprotokoll redovisas öppet. Förslag och
motioner ska behandlas i positiv anda. Styrelsen ska tillse att lagar och regler följs för verksamheten.
Styrelsen ska också aktivt och med moderna metoder och jämställdhet tillse ett högt engagemang hos
funktionärer. NBS kommunicerar via personliga möten, en aktiv hemsida och sociala medier.

Ledning
Medlemsfamiljerna väljer en styrelse som ska tillvarata, utveckla och utmana de intressen som
finns. Detta sker dels via hörsamhet avseende medlemsfamiljers behov, dels själva via
styrelsens egna initiativ till förbättring och engagerande åtgärder. Styrelsen ska ha en modern
och jämlik sammansättning.
Ekonomi
Klubbens ekonomi ska vara i balans och finansieras via rättvis prissättning. Investeringsbeslut
överstigande 100 000 Sek ska föredras i form av proposition från styrelsen på höst- eller årsmöte. Varje
generation ska betala för sitt nyttjande av NBS.

Framtid
NBS ska vara ett föredöme bland Svenska Båtunionens 900 medlemsklubbar. NBS lyckas med sin vision
när vi presenteras som nytänkare och föredöme i det organiserade båtlivet. NBS ska nyfiket följa
båtlivets utveckling och till medlemsfamiljerna snabbt erbjuda nya och efterfrågade tjänster inom
säkerhet, miljö, båthantering, kompetensutveckling, båtsport och marint umgänge.
NBS ska vara den mest uppskattade båtklubben av sina medlemsfamiljer och intressenter som Täby
kommun, myndigheter och marina parter som försäkringsbolag.

