Protokoll fört vid styrelsemöte i FUNQ 25 augusti 2015
Närvarande: Ulf Myrman, , Gunnel Linnertz, Ulrika Harnestam, Sandra Svensson, Stig
Isaksson, Lars Waern, Kurt Lilja, Ingmar Lind, Peter Dahlin
§1

Mötets öppnande

Gunnel Linnertz öppnade mötet och hälsade alla välkomna till NQBKs klubblokal.

§2

Val av justeringsperson att jämte ordförande justera protokollet

Ulrika Harnestam valdes att justera protokollet.

§3

Föregående protokoll

Styrelsen godkände föregående protokoll.

§4

Styrelsen 2016

Valberedningen var inbjuden till kvällens styrelsemöte men kunde ej delta. De
styrelsemedlemmar som planerar att inte fortsätta under nästkommande år uppmanades
att ta kontakt med valberedningen.

§5

Statusrapporter från pågående projekt

Gym – Nyköpings hem har ansökt om bygglov för ombyggnationen av gymets lokaler. De har
fått kostnadsförslag från PEAB.
Utveckling av hamnområdet – Nästa samverkansmöte kommer att hållas torsdagen den
27/8 kl 15.00 i Båtklubbens lokal. Nyköpings kommun kommer att delta med två
representanter. Ulf Myrman inbjöds att delta på mötet för att lyfta frågan om parkbadet. Ulf
och Kurt Lilja kommer sedan att göra upp en plan med förslag på hur badet kan utvecklas.
Turistbroschyren – Broschyren har varit uppskattad och styrelsen anser att det är viktigt att
det även blir en broschyr till nästa år. Sandra Svensson och Micke Sundvall ska kalla
turismsamverkansgruppen till ett utvärderingsmöte av broschyren i september.
Hamnfesten – Sommarens hamnfest var lyckad ur flera perspektiv. Det kom många
besökare, hamncafét serverade mat och dryck, loppisen gick bra. Bemanningen kring
parkeringen kan utvecklas inför kommande år. Lotteriförsäljningen går att utöka.
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Hamncafé – Liz Brådhe är nöjd med sommarsäsongen. FUNQ kommer att bevaka frågan om
hamncafét inför sommaren 2016.
Sn - erfarenhetern från sommarens besök och planering inför höstens besök – När
Sörmlands nyheter besökte Nävekvarn den 21/7 låg fokus på turistsäsongen. Lars Waern
hade tillsammans med övriga styrelsemedlemmar tagit fram en lista över fördelarna med
Nävekvarn som presenterades för Sn. Den 20 oktober kommer Sn på ytterligare ett besök.
Då kommer fokus att läggas på åretruntverksamheter såsom ex. skolan.
Skolfrågan – Niklas Eriksson har tackat ja till att ingå i den grupp som driver skolfrågan i
Nävekvarn. Rektor på Nävekvarns skola Denise Eriksson är inbjuden till att delta på
kommande föreningsmöte men kan ej delta. Hon har dock lovat att överlämna ett
informationsdokument som medlemmarna kan ta del av under mötet.
Vindkraft Marviken – Sedan förra informationen har vindkraftskonsortiet Kolmårdsvind den
8 juli sänt in ansökan till Mark- och Miljödomstolen i Växjö att få bygga 14 st vindkraftverk,
190 m höga, i Bråviken mellan Nävekvarn och Marviken. Styrelsen i FUNQ har haft kontakt
med styrelsen i NQBK och beslutat att sända in var sin skrivelse till Mark- och
Miljödomstolen med föreningarnas synpunkter. Det gjordes den 11 augusti. Skrivelsen gick
även till Nyköpings kommun, Länsstyrelsen i Södermanland och Regionförbundet Sörmland.
Kontakt har även tagits med samfälligheterna i Skeppsvik, Sjöskogen och Uttervik. Styrelsen
följer utvecklingen.

§6

Ekonomisk rapport och medlemsutveckling

Gunnel presenterade det ekonomiska läget samt meddelade att antalet medlemmar var det
samma som vid föregående styrelsemöte.

§7

Val av ordförande från och med 1 september 2015

Styrelsen gav fortsatt ansvar till AU för ordförandeposten.

§8

Föreningsmöte avseende stadgarna

Föreningsmötet angående stadgarna den 12 september kommer att föregås av en
informationsstund mellan kl 13.00-14.30 där allmänheten bjuds in. Ämnen som kommer
beröras är; utveckling av Nävekvarn, skolfrågan, infrastruktur, vindkraft, bredband,
räddningsvärnet, nya idéer om utveckling av Nävekvarn.
Peter Dahlin lade fram ett förslag på företagsmässa senare under hösten. Frågan bordlades.
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§9

Föredelning av ansvarsområden inom styrelsen

Styrelsen beslutade att förtydliga övergripande ansvarsområden inom styrelsen enligt
följande; Bidragsansökningar – Gunnel Linnertz, Hamnfest 2016 - IB Söderström och Kurt
Lilja, Nävekvarnsguide 2016 – Sandra Svensson, FUNQ hemsida – Lars Waern.

§ 10

Uppdatering av projektkalendern

Lars Waern och Stig Isaksson har ett möte inplanerat med Kollektivtrafikmyndigheten den 8
september kl 14.00. De kommer då att lyfta frågan kring ändhållplatsens utseende samt
planeringen av kommande tidtabell.
Kurt Lilja lades till som ansvarig för hamnfesten.
Projektet sällskapsrum i anslutning till Gymet lades till. Ansvarig för detta blev Ingmar Lind.

§ 11

Masugnsdammen

Styrelsen beslutade att gå in med en skrivelse till Nyköpings kommun gällande bron vid
Magsugnsdammen.

§ 12

Nästkommande möten

Nästa möte är föreningsmötet den 12/9. Inbokade möten för styrelsen är den 19/10 samt
den 30/11.

§ 13

Mötet avslutades

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Sandra Svensson

Justeras:

Gunnel Linnertz
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