Protokoll fört vid styrelsemöte i FUNQ 2 december 2015
Närvarande: Ulf Myrman, Gunnel Linnertz, Ulrika Harnestam, Sandra Svensson, Stig
Isaksson, Lars Waern, Kurt Lilja, Ingmar Lind, IngaBritt Söderström, Hans Sohlström
§1

Mötets öppnande

Lars Waern öppnade mötet och hälsade alla välkomna till NQBKs klubblokal.
§2

Val av ordförande

Lars Waern valdes till ordförande för mötet.
§3

Val av justeringsperson att jämte ordförande justera protokollet

Ulf Myrman valdes att justera protokollet.
§4

Föregående protokoll

Styrelsen godkände föregående protokoll. Sandra ska se över att tidigare protokoll från 2015
är underskrivna och tillgängliga.
§5

Statusrapporter från pågående projekt

Skrivelser - Mark- och Miljödomstolens kungörelse 2015-11-12 aktbilaga 12 i mål nr M272815 angående vindkraftsplaner i Bråviken (remiss).
Gym – NGIF inväntar förslag på hyresavtal från Nyköpings Hem. Styrelsen fick ta del av
ritningar av det nya gymmet. Fördelarna med att innan årsskiftet informera om det
kommande gymmet diskuterades då många väljer att förnya sina medlemskap på
träningscenter vid nyår. NGIF ska även ta en kontakt med de närmaste grannarna och
informera om gymmets utformning. Alla var överens om att detta blir en bra utveckling för
Nävekvarn.
Utveckling av hamnområdet – Torsdagen den 26 november hölls ett hamnutvecklingsmöte
med inbjudna representanter från Nyköpings kommun, det lokala näringslivet samt
föreningslivet och representanter från FUNQ. Lars gav styrelsen en sammanfattning av detta
möte utifrån bilder som hade visats under mötet. En viktig punkt var den planerade
Vindkraftsparken vid Marviken. Arbetsutskottet hade också listat över 20
användningsområden för Nävekvarns hamnområde. Dessa utgör en viktig grund för hur
hamnen ska utvecklas i framtiden. Vägföreningen delade ut ett brev riktat till FUNQ under
hamnutvecklingsmötet. Alla deltagarna fick del av det brevet. Då styrelsen inte anser att
innehållet i detta brev står i enighet med FUNQ allmänna uppfattning där utveckling står i
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fokus kommer FUNQ att sända en skrivelse till Vägföreningen. Arbetsutskottet kommer att
författa skrivelsen som kommer fokusera på utveckling och samverkan. Styrelsen beslutade
att undvika den typen av skrivelser föreningar och företag emellan framöver. Nästa
hamnutvecklingsmöte, som är det femte i ordningen, genomförs 26 januari 2016.
Campingen – Sedan förra styrelsemötet har det blivit känt att Susann Borg som har
arrenderat och drivit campingen inte kommer att fortsätta göra detta till nästa sommar.
Anledningen till detta är den utdragna processen kring det nya servicehuset som gör
planeringen inför sommaren 2016 osäker. Styrelsen diskuterade olika möjlighet för
campingen i framtiden. En skrivelse ska skickas till Nyköpings kommun, tillsammans med
NQBK, Folkets Park och Vägföreningen, med olika förslag på hur campingen kan växa och
utvecklas, men kanske på annan plats. AU får uppdraget att göra/sända skrivelsen.
Sn – besök i Nävekvarn den 20 oktober – Sn meddelar att de var nöjda med sitt besök i
Nävekvarn även denna gång.
Skolfrågan – Ulrika meddelar att det planerade mötet om skolan är uppskjutet till nästa
vecka. Hon fortsätter att bevaka frågor kring skola och skolskjuts.
Vindkraft Marviken – Enhälligt beslut: Styrelsen godkände Lars utkast till skrivelse till Mark
och miljödomstolen. Den kommer sändas enligt sändlistan med tillägg av Oxelösunds
kommun. Lars skriver under skrivelsen.
Bussturtidtabellen – I kommande busstidtabell stryks en tur till Nävekvarn och en tur
tillkommer vid 23.00 fredagar och lördagar. Denna tur kommer passera biografen i
Nyköping. Kompletteringstrafiken till Buskhyttan via Koppartorp förlängs från 18.30–20.30.
Länstrafiken kommer även se över möjligheten till tvärtrafik vilket skulle kunna ge möjlighet
till resor från Koppartorp till Nävekvarn.
Parkbadet – FUNQ inväntar svar på skrivelsen till Kultur och fritidsnämnden som har
vidarebefordrat denna till Tekniska divisionen. Svar väntas efter årsskiftet. Kurt följer upp
detta i mitten av januari.
Bron Industrivägen – Bron har nu asfalterats och ska sandas på ett sådant sätt att riskfylld
isbildning ska förebyggas. Stig ska fortsätta undersöka frågan om huruvida staketet uppfyller
säkerhetskraven eller ej.
Infobladet – Styrelsen godkände utkastet till årets infoblad för FUNQ. Bladet ska tryckas i
900 exemplar och distribueras i början av 2016 med hjälp av NGIF. Lars skickar sista
versionen till IngaBritt som ansvarar för kopiering och vikning tillsammans med Sandra. NGIF
behöver ha tillgång till bladen i början av januari.
Turistguide 2016 – Arbetet med nästkommande års turistguide är inte påbörjat ännu.
Hamnfest 2016 – Hamnfesten kommer utföras den 2 juli 2016. Planeringsarbetet är
påbörjat.
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§6

Ekonomisk rapport och medlemsutveckling

En ny medlem har tillkommit sedan förra mötet. I övrigt inga förändringar.
§7

Årsmöte 2016

Årsmötet bokades till den 2 mars 2016 kl 19.00 i Brukslokalen. Ingmar ansvarar för
lokalbokning. Gunnel och Lars ansvarar för att upprätta en årsberättelse. Gunnel ansvarar
för den ekonomiska redovisningen. Verksamhetsplanen kommer utgå från ”bubblorna” med
arbetsområden för FUNQ som visas i infobladet. Styrelsens medlemmar uppmanades att
kontakta valberedningen om de inte avser att sitta kvar i styrelsen under nästkommande år.
§8

Uppdatering av projektkalendern

Inga uppdateringar av projektkalendern gjordes.
§9

Betaltjänster

Länsstyrelsen har ställt fråga till FUNQ om det finns någon funktion i Nävekvarn som vill/kan
ordna med s.k. betaltjänster. Bidrag finns att hämta. Siw Andersson, Coop Nära, är
kontaktad.
§ 10

Gatubelysningen i Nävekvarn

Många gatulampor är trasiga. Vägföreningen har varit i kontakt med Nyköpings kommun och
Trafikverket gällande detta. Frågan väcktes om inte lamporna går sönder ovanligt ofta. Stig
undersöker detta närmare.
§ 11

Nästkommande styrelsemöte

Nästa styrelsemöte bokades den 13 januari kl 18.00 på Båtklubben.
§ 12

Mötet avslutades

Ordförande avslutade mötet.
Vid protokollet

Sandra Svensson
Justeras
Lars Waern
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