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Protokoll fört vid styrelsemöte i FUNQ 20 april 2016
Närvarande: Cecilia Thunberg, Ingemar Lindh, Carina Haglund, Ulrika Harnestam, Hans Sohlström, Lars
Waern, Sandra Svensson

§1

Mötets öppnande

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

§2

Val av justeringsperson att jämte ordförande justera protokollet

Hans Sohlström valdes att justera protokollet.

§3

Föregående protokoll

Styrelsen godkände föregående protokoll från styrelsemötet, årsmötet samt det konstituerande mötet
den 2 mars 2016.

§4

Styrelsens arbetssätt

Styrelsens arbetssätt fortskrider såsom tidigare med regelbundna styrelsesammanträden samt
däremellan kommunikation via mail och telefon.

§4

Arbetsutskott

Arbetet i arbetsutskottet kommer fortskrida. AU utgörs av Lars Waern, Inga-Britt Söderström samt
Carina Haglund.

§5

Ansvarsområden

Styrelsearbetet är indelat i olika ansvarsområden där fördelningen ser ut enligt följande;
bidragsansökningar – Carina, Hamnfesten – Inga-Britt och Hans, turistguide – Inga-Britt och Sandra,
skolfrågor – Ulrika, bostadsutveckling – Ingemar, busskommunikation – Urban Franzén, vägar – Stig,
kustremsutvecklingen – Lars, Stig och Hans, parkbadet – Ulf, hemsida mm - Lars

§6

Kalender för kommande styrelse- och föreningsmöten
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Kommande styrelsemöten bokades in till den 24 maj (i Folkets park), 22 augusti samt den 17
september. Föreningsmöte bokades till den 17 september.

§7

Ekonomi

FUNQ har bytt bank till Sörmlands sparbank och bankgiro. BG 614 – 9116. FUNQ har även numer ett
swishnummer. Swishnummer 123 467 36 12 Carina arbetar med att uppdatera medlemsregistret. I
dagsläget har 37 privatpersoner och 16 företag och föreningar betalat medlemsavgiften. Precis som
tidigare ska hamnfesten och turistguiden redovisas som egna poster.

§8

Statusrapporter
-

-

-

Hemsidan: Hemsidan har haft ca 6000 besökare under årets första kvartal, av dessa var ca
hälften förstagångsbesökare. Det har redan nu lagts till ca 50 nya evenemang. Föreningen
FUNQ äger numer domännamnet www.navekvarn.se
Turistguiden: Arbetet fortskrider enligt plan och beräknas gå till tryckning i månadsskiftet.
Gunnel Linnertz, Lennart Olsson och Hans Sohlström ansvarar för distributionen av guiden.
Hamnfesten: Planeringsarbetet fortsätter.
Skrivelser: En skrivelse angående vision 2020 har gått in till Nyköpings kommun. Kommunen
har svarat på denna och ställer sig positiva till visionen. En skrivelse gällande
bostadsutvecklingen har skickats till Nyköpings kommun och Nyköpings hem. Denna är ej
besvarad ännu.
Hamnutvecklingen: Senaste hamnutvecklingsmötet var den 2 mars. Då meddelades att caféet
och campingen hade fått nya entreprenörer. Dessutom kom beskedet att Skäretbron skulle
repareras. En dialog angående sjösättningsrampen påbörjades mellan berörda parter. Dessa
träffades senare den 13 april och beslutade om ett gemensamt bokningssystem för
användningen av rampen. Nästa hamnutvecklingsmöte är bokat till den 28 april. Fokus för
detta möte kommer ligga på planering av den stundande sommaren och samverkan.

§9

Ansökan om föreningsbidrag

Styrelsen diskuterade möjligheterna att söka olika typer av bidrag. Enligt kommunens fritidskontor är
FUNQ inte bidragsberättigad förening. Lars kommer skicka en skrivelse gällande detta till Nyköpings
kommun där han förklarar FUNQs roll och därmed förmedlar att detta är en förening som är
bidragsberättigande.
Lars har skickat över två idéskisser till ansökan om bidrag hos Leader Sörmlandskusten. Den ena
ansökan gäller Målbild 2020, utvecklingen av Nävekvarns kustlinje. Den tänkta summan på den
ansökan är 60 000 kr. Den andra ansökan avser en ny enkät för Tunabergshalvön där den tänkta
summan är 70 000 kr.
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§ 10

Arbetsgrupper

FUNQ kommer fortsätta driva följande fyra arbetsgrupper under 2016, bostadsutveckling,
busstrafiken, hamnfest samt turistguide.

§ 11

Projektkalendern

Projektkalendern uppdaterades. Ulf är ansvarig för parkbadet, Inga-Britt och Hans för hamnfesten och
Lars, Stig och Hans för hamnplansutvecklingen.

§ 11

Nästa styrelsemöte

Nästa möte bokades till den 24 maj i Folkets park kl 19.00.

§ 12

Valborgsmässofirande

Frågan gällande dubbla valborgsmässofirande diskuterades. Frågan bordlades till kommande
föreningsmöte.

§ 13

Informationsmöte gällande Masugnsdammen

Ingemar meddelade att Nyköpings kommun med stor sannolikhet kommer att bjuda in till ett
informationsmöte gällande Masugnsdammen i Brukslokalen i maj.

§ 14

Storregion

Frågan om storregion tas upp vid nästa styrelsesammanträde för att klara ut hur vi ska agera.

§ 15

Mötet avslutades

Ordförande avslutade mötet.
Vid protokollet
Sandra Svensson
Justeras

Lars Waern

Hans Sohlström
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