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Protokoll fört vid styrelsemöte i FUNQ 10 maj 2017
Närvarande: Lars Waern, Ulf Myrman, Sandra Svensson, IngaBritt Söderström, Hans
Sohlström, Stig Isaksson, Peter Svedlund, Ingemar Lindh, Tony Karlsson
§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 sekreterare

Sandra Svensson valdes till sekreterare för mötet.
§4

Val av justeringsperson att jämte ordförande justera protokollet

Hans Sohlström valdes att jämte ordförande justera protokollet.
§4

Föregående protokoll

Styrelsen godkände protokollen från senaste styrelsemötet.
§5

Ekonomisk rapport

Antalet medlemmar är något färre än vid samma tidpunkt förra året.
§6

Skrivelser

11 maj skrivelse från Nyköpings Kommun som svar på vår skrivelse om utveckling av vägnätet
på Tunabergshalvön. Information om FUNQ verksamhet utsänd till medlemmarna. Skrivelse
insänd till Nyköpings Kommun om bl.a. fontän i Masugnsdammen som infartsdekoration.
Inbjudan till Utflyktsvägens årsmöte.
§7

Ungdomsverksamhet, uppföljning/utveckling

Ingen ledare från Hyttan hade möjlighet att delta på kvällens möte. De meddelar att de för
diskussioner kring framtiden i Nävekvarn med ungdomarna.
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§8

Hamnfesten 2017

Hans meddelar att förarbetet inför hamnfesten går enligt planerat. I nuläget har ca 20 knallar
anmält intresse till att komma. Hans ska besöka Oxelösunds marknad och se om det finns
intresse för hamnfesten bland de knallar som står där. Tillståndet är inte klart ännu. Hans ska
komplettera med några uppgifter för att få det klart. NGIFs fotbollslag ansvarar för
parkeringen och inkasserar de pengar som parkeringen inbringar. Tove Widerberg svarar för
musik och konferencier.
§9

FUNQ egen marknadsföring under hamnfesten

Hamnfesten 2017 har beviljats förlustbidrag på 20 000 kr. Budget är inlämnad till Carina.
Arbetet med att få in fler knallar pågår. Marknadsföringen av Hamnfesten diskuterades. FUNQ
ska delta med en monter under lördagen. Sandra och Hans ska ta fram en beachflagga med
FUNQs logga. Carina ska ta fram fler FUNQ infoblad med tillhörande inbetalningskort. Filmen
”Håll truten” ska visas under lördagen. Lars och Peter ansvarar för detta.
§ 10

Marknadsföring av Nävekvarn

Ingemar ansvarar för att visa upp FUNQ under hamnfesten. Hans och Sandra ansvarar för att
införskaffa en beachflagga med FUNQs logga. Vykort , 500 st, beställs genom Peters försorg och
distribueras till besöksnäringsidkare och främst till Turistbyrån i Nävekvarn för att delas ut gratis i
marknadsföringshänseende.

§ 11

Möte med samhällsbyggnadschefen 12 maj

Möte, om bostadsbyggande och vägutveckling på Tunabergshalvön, med samhällsbyggnadschefen i
Nyköpings kommun är inbokat den 12 maj kl 11.30. Stig, Ingemar och Lars ska delta.

§ 11

Turistguide 2018

Frågan bordläggs till efter sommaren.

§ 12

Hamnutveckling

Senaste mötet hölls den 28 april. Sand fylls på just nu på badplatsen. Lekplatsen vid parkbadet har fått
nya gungor.IB kollar vem som ansvarar för badtrappan på Skäret som behöver ses över.. Utveckling av
parkbadet en särskild punkt vid styrelsemötet i augusti. Lämna konkreta förslag till Ulf. Nästa möte
ang. hamnutveckling är den 25 augusti kl 13.

§ 13

Skolfrågan

Lars rapporterar att skolchefen i Nyköpings kommun är inbjuden till nästkommande styrelsemöte med
Kommunbygderådet.
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§ 14

Fontän i Masugnsdammen

Stig har, sedan lång tid, framfört önskemålet om en fontän i den restaurerade Masugnsdammen.

§ 15

Förfrågan från Kjell Wiklund, Tystberga om engagemang i verksamhet om
Projekt Mångfald (motsv) samt fråga från Viola Persson ang info om
integrering av asylsökanden

Frågan bordläggs till mötet i augusti.

§ 16

Projektliggaren

Projektliggaren uppdaterades med nya ansvarsområden.
§ 17

Föreningsmöte

Föreningsmöte är inbokat den 16 september kl 13.00.

§ 18

Problem med hundlatriner

Hundlatrinerna i samhället är överfulla. Nyköpings kommun ansvarar för att tömma dessa. Stig kollar
med kommunen om vem som bär ansvaret.

§ 23

Nästa styrelsemöte

Nästa möte den 14 juni kl 19.00. Nästa efter det den 23 augusti kl 19.00 i Folkets Park.

§ 24

Mötet avslutades

Ordförande tackade och avslutade mötet.

Vid protokollet
Sandra Svensson

Justeras
Lars Waern
Lars Waern

Hans Sohlström
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