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Protokoll fört vid styrelsemöte i FUNQ 13 januari 2015 
 
Närvarande: Olle Lindberg ordf., Lars Waern, Sandra Svensson, Stig Isaksson, Gunnel 
Linnertz, Gunilla Lindvall 
Frånvarande: Ingemar Lind, Kurt Rindstål 
 
§ 1  Mötets öppnande 
 
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna till Marinans Guesthouse 
 
 
§ 2  Årsbokslut – årsberättelse underlag för revisor 
 
Olle redogjorde för årsberättelsen vilken godkändes av styrelsen. Gunnel presenterade 
underlaget för årsbokslutet. Styrelsen beslutade att köpa in en bärbar dator samt ett 
bokföringsprogram för att underlätta kassörens arbete inför kommande år.  
 
 
§ 3  Ny hemsida lanserad  
 
Den nya hemsidan www.navekvarn.se har varit tillgänglig för allmänheten sedan den 22 
december. Lars meddelar att sidan har haft ca 1000 besök på tre veckor. Fler än 600 av dessa 
har varit förstagångsbesökare. Evenemangssidan är mest populär. Förenings- och 
företagsmedlemmar kommer få påminnelsemail om att skicka in information om kommande 
evenemang som ska läggas till i kalendern. Sista dag att lämna in information om sommarens 
event är den 1 april. Under sommaren kommer kalendern uppdateras var fjortonde dag. Lars 
kommer även att lägga in samtliga evenemang på nykoping.se under fliken Se och göra i 
Nyköping – Runt Nyköping. 
 
 
§ 4  Rapport från samverkansgruppen 
 
Den 10/12 hölls samverkansmöte på Marinans Guesthouse. Elva olika föreningar och företag 
deltog. En arbetsgrupp utsågs för att ta fram en turistguide till sommaren 2015. Arbetet med 
broschyren påbörjas den 15/1. Guiden förväntas vara klar för tryckning i början av april.  
 
 
§ 5 Utvecklingsstrategi för Nävekvarn 
 
Fredagen den 16/1 har FUNQs strategigrupp ett möte inbokat med Urban Granström och 
Erik Carlgren för att diskutera bildandet av en arbetsgrupp där representanter från 
kommunen ingår samt ordförande och två övriga styrelserepresentanter från FUNQ. Förslag 
på områden som gruppen skulle kunna arbeta med är stimulering av företagsetablerande, 
vidareutveckling av skolan, utbyggnad av infrastrukturen samt fortsatt planering av 
bostadsbyggande.  
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§ 6 Informationsfolder FUNQ 
 
FUNQ har fått en ny logga. Denna logga kommer finnas med på informationsfoldern som 
kommer skickas ut till alla hushåll tillsammans med NGIFs utskick. Styrelsen riktar ett tack  
till NQBK som ställde upp med resurser i samband med tryckandet av foldern.  
 
 
§ 7 Hamnfestkommitté 2015 
 
Inga-Britt Söderström utsågs som sammankallande för årets Hamnfestkommitté.  
 
 
§ 8   Sammansättning av kommande styrelse FUNQ 
 
Styrelsen beslutade efter inkommen motion att lämna förslag till stadgeändring om att utöka 
antalet ordinarie styrelsemedlemmar i FUNQ. En representant från vardera, av de allmänna 
föreningarna, NGIF, NQBK, Folkets park, Vägföreningen och Alliansföreningen, väljs in. 
Ytterligare fem ledamöter ska väljas från övriga FUNQ medlemmar. Ordförande väljas ur de 
senare fem ledamöterna.  
 
 
§ 9   Kommunbygderådets hemsida 
 
Lars Waern är numer administratör för fliken Nävekvarn och Buskhyttan på 
Kommunbygderådets hemsida. Styrelsen uppmanas skicka in förslag på information till 
denna sida till Lars.  
 
 
§ 10   Abonnemang SIM-kort till datorn på Coop 
 
Datorn på Servicepunkt Coop Nävekvarn har nytt SIM-kort sedan november. Detta gäller ett 
halvår. Förnyelse av SIM-kortet görs på Teliabutiken.  
  
 
  
§ 11   Förundersökning inför restaurering av Masugnsdammen 
 
Stig meddelar att en förundersökning har inletts inför ett restaureringsarbete av 
Masugnsdammen. Denna undersökning ska presenteras för Nyköpings kommun senast den 
1 maj 2015.  
  
 
 
 



 

FUNQ Föreningen Utveckling Näveqvarn  Org.nr:  80 24 16- 8703 
Sjöholm, Box 22,  611 16 Nävekvarn  E-post: funq@navekvarn.se 

Tel: 0155 508 40  web: www.navekvarn.se 

 
§ 12                Årsmöte 
 
Årsmötet för FUNQ 2015 äger rum den 3 mars kl 19.00 i Brukslokalen. Styrelsen 
sammanträder samma kväll kl 18.00.  
 
 
§ 13               Ordförande avslutade mötet 
 
 
 
 
 
Vid protokollet                                                         Justeras 
 
 
 
 
Sandra Svensson                                                     Olle Lindberg 
 
 


