Protokoll fört vid styrelsemöte i FUNQ 3 september 2014
Närvarande: Olle Lindberg ordf., Lars Waern, Sandra Svensson, Stig Isaksson, Kurt Rindstål,
Gunnel Linnertz, Ingemar Lind
§1

Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna till Marinans Guesthouse.
§2

Föregående mötesprotokoll

Inga korrigeringar gjordes av föregående protokoll.
§3

Ekonomi

Kassören har nu fått tillgång till FUNQ:s konto på Nordea. Den 1 september fanns det 72 500
kr på kontot samt 8473 kr i kassan. Årets medlemsavgifter har inbringat 14 700 kr.
Hamnfesten kostade drygt 78 000 kr. Intäkter tillsammans med kommunens
förlusttäckningsbidrag täcker dessa kostnader. Turistbroschyren trycktes i 5000 exemplar.
Kostnaderna för broschyren uppgick till 26 000 kr. Intäkterna vilket inkluderade 11 000 kr i
bidrag från Nyköpings kommun blev 30 950 kr. Detta gav ett överskott på drygt 5000 kr.
Kassören har hittills skickat ut 81 fakturor detta år.
§4

LDL-status samt upplägg för kommande FUNQ/LDL-möte den 16 september

Den 28 augusti deltog Olle, Gunnel, Sandra och Ingemar kommunbygderådets upptaktsmöte
i Ludgo. Olle presenterade FUNQ:s arbete med servicepunkten. Det finns fortfarande pengar
kvar att söka för olika projekt men tiden börjar bli knapp. Stig väntar fortfarande på besked
kring bidragsansökningarna för minigolfbana samt fontän i Masugnsdammen.
Lars och Olle ska tillsammans göra en dagordning inför informationsmötet den 16
september. Ansvarig för respektive grupp ska under mötet redogöra för hur arbetet
framskrider.
§5

Hemsidan www.navekvarn.se och dess framtida utformning

Lars har lagt ner mycket tid på hemsidan det senaste året vilket har resulterat i att hemsidan
nu är mer aktuell och korrekt än tidigare. Det är stor variation mellan hur de olika
föreningarna förser Lars med information. På föregående styrelsemöte togs beslut om att
anlita DC Communication för en omstrukturering och uppfräschning av sidan. Då det har
framkommit att detta skulle kosta mer än vad styrelsen trodde i juni så beslutar styrelsen att
avvakta detta och istället söka efter andra lösningar. Frågan ska lyftas på informationsmötet
den 16 september.
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§6

Turismgrupp formering, dess mål och utveckling

Sandra ska kalla till ett samverkansmöte för turismgruppen. Turistbroschyren ska utvärderas.
Styrelsens önskan är att denna ska utvecklas till en Nävekvarnsguide där även andra företag
på orten som verkar inom andra branscher ska erbjudas plats. Planen är att denna guide ska
komma ut under vintern och därför bör arbetet med att sammanställa den påbörjas under
hösten. Sandra ska göra en budget för detta och ta med på samverkansmötet.
§7

Hamnfesten och FUNQ 2014 och 2015

Under årets hamnfest var det få personer som arbetade med förberedelserna för
hamnfesten vilket ledde till en hög arbetsbelastning. Eftersom hamnfesten är ett uppskattat
evenemang i Nävekvarn, är det angeläget att fler hjälper till med både förberedelser och
genomförande. Organisationen behöver ses över inför nästa år eftersom vi också är i ett
generationsskifte. Efter diskussion uppdrogs åt Olle, Gunnel och Kurt att göra en förteckning
över vilka funktioner som behövs i hamnfestarbetet.
§8

Rapport från respektive styrelsemedlem

Ingemar meddelar att NGIF har gjort en överenskommelse med Nyköpings hem om att hyra
lokaler till ett gym i Tunabergsgården för 3000 kr i månaden. Han ska inom kort komplettera
och skicka in ansökan om ekonomiskt bidrag från LDL samt kommunbygderådet för
färdigställandet av ett gym. Bruksokalen kommer bjuda in allmänheten till två föreläsningar
om Kalla kriget under hösten.
Sandra meddelar att Marinans Guesthouse har kommit igång med sin verksamhet under
sommaren. Gästerna har bestått både av svenska turister samt internationella besökare.
Attraktionsmålen har varit bla Kolmårdens djurpark och Sörmlandsleden. Till nästa år ska
verksamheten utvecklas och förhoppningsvis kan man hitta samarbeten med andra
entreprenörer för att skapa olika paketlösningar.
Stig har arbetat med hamnplanens utformning samt parkeringssystem. Vägföreningen har
satt upp flera lokaliseringsskyltar under sommaren och fler är planerade. Det finns planer på
att bredda Parkvägen framför A-huset och byta ut fem av de nuvarande parkeringsplatserna
mot sneda platser för att skapa större yta. Trafiksituationen i hamnen är fortsatt stökig. Stig
uttrycker en oro för parkeringen vid Folkets park då kommunen planerar att bygga ett 30
meter långt servicehus för campingen där.
Gunnel rapporterade om Tunabergsgården och från kommunbygderådets senaste möte.
Länsstyrelsen kommer hålla ett bredbandsmöte för Södermanland i Malmköping den 10/9
vilket Lars kommer att delta på. Länsstyrelsen har även bjudit in till ett möte med praktisk
information rörande mobiltelefonitäckningen som Lars kommer att gå på den 16/10. Under
det senast halvåret har Lars lagt ner mycket tid på att underhålla hemsidan. Det är ett arbete
som tar flera timmar i veckan.
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Kurt meddelar att båtklubben har haft en lyckad sommar och slagit rekord i gästhamnen
med 830 gästnätter. Turistbyrån har fungerat bra. De har haft ett besökarantal på 3990
personer. Rampen är nu restaurerad och har bättre bärighet och större flexibilitet.
Båtklubben har tecknat ett serviceavtal med Nyköpings kommun. Planen är att även hitta ett
samarbete med Swede Port Marina. De nya bryggorna är utlagda i Skeppsvik. Det kommer
även att dras en färskvattenledning dit.
P4 Radio Sörmland har under sommaren gjort ett reportage om Nävekvarn där de har
intervjuat Olle.
§9

Uppdatering av projektliggaren

Stig kommer att kontakta Nyköpings kommun gällande underhållet av busshållplatsen.
Pryssgården/strandpromenaden tas bort från liggaren då projektet är slutfört.

§ 10

Kommande styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 6 november kl 18.00 i Båtklubbens klubblokal.

§ 11

Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet
Sandra Svensson
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