Protokoll fört vid styrelsemöte i FUNQ 25 november 2014
Närvarande: Olle Lindberg ordf., Lars Waern, Sandra Svensson, Stig Isaksson, Gunnel
Linnertz, Ingemar Lind, Ulf Myrman, Ann Ekengren
Frånvarande: Gunilla Lindvall, Kurt Rindstål

Niklas Eriksson, lärare i trä och metallslöjd på Svalstaskolan informerade styrelsen om hur
Nävekvarns skola skulle kunna profilera sig genom att arbeta mer med utomhuspedagogik,
samt ha ett eget skolkök som lagade mat till både skola och andra instanser i samhället.

§1

Mötets öppnande

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

Föregående protokoll

Magnus Eriksson från ”En kreativ byrå” har nu fått kontaktuppgifter till Siri och Therese som
kan tänka sig att delta i en workshop om ungas attityder kring livet på landsbygden.
Påmindes om vikten att sammankalla lämpliga medhjälpare till möte angående
hamnfestarrangemanget 2015.
Lars har undersökt möjligheterna för FUNQ att hyra en lokal hos SwedePortMarina. Tyvärr
blir uppvärmningskostnaderna för höga. Sökandet efter en annan möjlig lokal fortsätter.
§3

Ekonomi

Revisor Stig Jonsson är underrättad inför bokslut.
§4

Strategi för valnämnd

Valnämnd Ann Ekengren uppdaterades i styrelsens gångna arbete från 2014 samt visioner
för framtiden.
Årsmöte för FUNQ bokades till den 3 mars 2015.

§5

Rapport från arbetet med den nya versionen av www.navekvarn.se

Arbetet med den nya hemsidan fortskrider. Styrelsen har via mail fått uttrycka sina åsikter
kring den nya sidan. Efter att några justeringar har gjorts kommer ett informationsbrev
skickas ut till medlemmarna som får granska framförallt sitt eget innehåll på sidan.
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§6

Rapport från samverkansmöte turismgruppen

Turismsamverkansgruppen hade sammanträde på Marinans Guesthouse tisdagen den
11/11. På mötet togs beslutet att med gemensamma krafter skapa en Nävekvarnsguide för
2015. Nästa samverkansmöte är inbokat till den 10/12. Till detta möte ska Gunnel, Micke
Sundvall och Sandra ta fram arbetsområden för arbetet med den nya broschyren.
§7

Annonsering Nyköpingsguiden och Visit Nyköping 2015

Styrelsen beslutade att köpa en annons för FUNQ och Nävekvarn i Nyköpingsguiden och Visit
Nyköping 2015. Olle gör beställningen.
§8

Lägesrapport för finansiering och tidsplan för gym

Ingmar Lind och Ulf Myrman från NGIF rapporterar att renoveringen av gymmets lokaler ska
påbörjas i vår. Det finns fortfarande en vilande ansökan om bidrag från Landsbygdsmiljonen
på 75 000 kr. Dessutom har det gjorts en ansökan av bidrag från potten av ofördelade medel
2015 hos Nyköpings kommun. Enligt nuvarande tidsplan kommer gymmet att kunna öppnas
tidigast nästa höst. Styrelsen diskuterade olika alternativ för att påskynda processen. Inget
beslut fattades och tidsplanen kvarstår. NGIF har även ambitionen att starta ett mindre café
i anslutning till gymmet.
§9

Informationsblad FUNQ

FUNQ behöver informera allmänheten om sitt arbete. Lars presenterade ett
informationsblad som ska distribueras till alla hushåll i Nävekvarn med omnejd. Han kommer
att skicka sitt förslag till samtliga i styrelsen för påseende. Sedan kommer informationsbladet
att skickas ut tillsammans med NGIF:s utskick i början av 2015. Till dess skall eventuellt en
ny loggan vara klar. Gunnel har gjort förslag på nya typsnitt. Hon ska skicka dessa till
webmaster Henrik Fogelström som föreslogs arbeta fram en ny logga för FUNQ.
§ 10

FUNQ strategi

Arbetet med FUNQs strategi fortskrider. Lars, Olle och Gunnel kommer att skicka ut ett
förslag för påseende till styrelsen. Strategin ska sedan ligga till grund för mötet med Urban
Granström och Erik Carlgren i januari.
§ 11

Rapport från respektive styrelseledamot

Gunnel rapporterar från kommunbygderådets styrelsemöte den 10/11. Den digitala
varuförsörjningen i Stavsjö har kommit igång och fungerar bra. Ny servicepunkt har öppnat i
Vrena. LDL-projektet avslutas till årsskiftet. Ett nytt Liderprojekt för Södermanland kommer
att startas upp och involvera Nyköping, Oxelösund, Trosa och Södertälje. Det kommer
troligtvis inte vara möjligt att söka pengar från Lider under 2015.
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Ingmar meddelar att Brukslokalen hade ca 40 besökare på föreläsningen om Kvarsebo. De
arbetar nu med en Corneliskväll som kommer äga rum i Brukslokalen under vintern.
Stig meddelar att vägföreningen har sökt tillstånd för en vändplan i slutet på Dalvägen.
Dessutom fortsätter vägföreningen att driva frågan om busshållplatsen som är en
ändhållplats. Hållplatsen behöver byggas ut med en större väntkur samt cykelställ med tak.
Stig har varit i kontakt med Nyköpings kommun och länstrafiken. Ansvarsfrågan för
hållplatsen är oklar. Vägföreningen har anmält till kommunen att det är alldeles för mörkt på
vägen ner till återvinningscentralen. Nyköpings kommun kommer att sätta upp tre
gatulampor längs vägen. Stig har fått en kallelse från kommunledningen för att diskutera
hamnplanen, masugnsdammen samt gångbron/bil bron.
Lars har fått en inbjudan till en kurs i Wordpress den 1/12. Syftet med utbildningen är att
lära sig lägga in information på kommunbygderådets hemsida. Styrelsen får möjlighet att
uttrycka önskemål om information om Nävekvarn och Buskhyttan på Kommunbygderådets
hemsida.

§ 12

Projketliggaren

Inga uppdateringar av projektliggaren gjordes.

§ 13

Nästa Möte

Tisdagen den 13 januari klockan 18.00. Plats meddelas senare.

§ 14

Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet

Justeras

Sandra Svensson

Olle Lindberg
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