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Protokoll fört vid styrelsemöte i FUNQ 15 november 2017
Närvarande: Lars Waern, Sandra Svensson, Hans Sohlström, Ingemar Lindh, Stig Isaksson,
Inga-Britt Söderström,
§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

IngaBritt Söderström valdes att jämte ordförande justera protokollet.
§5

Ekonomisk rapport och medlemsutveckling

Medlemsantalet är oförändrat sedan förra styrelsemötet och ekonomin är i balans där även
förlustbidrag för Hamnfest 2017 från Nyköpings Kommun ingår.
§6

Rapport från erfarenhetsmöte besöksnäringen

Lars rapporterar från besöksnäringsmötet som hållits tidigare under kvällen. Det var ett
positivt och konstruktivt möte där erfarenheter från den gångna sommaren delades. Nästa
möte planeras till februari 2018.
§7

Hamnfest 2018

Hamnfesten 2018 ska genomföras lördagen den 19 maj i samband med pingstregattan och firandet av
dess 80-årsjubileum. Hans Sohlström är även detta år sammanhållande för evenemanget. I år kommer
FUNQ att ställa högre krav på att föreningar och företag är med och bidrar och arbetar för en ännu
mer lyckad hamnfest.

§8

Turistguide 2018

Styrelsen är fortsatt positiva till att ta fram en turistguide för 2018. Problemet kvarstår dock
att ingen har anmält intresse till att vara samordnare för guiden. Udo Ulrich har anmält
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intresse för att hjälpa FUNQ med marknadsföring. Lars ska boka in ett möte med honom i
december där även IngaBritt och Sandra ska delta.
§9

FUNQ infoblad

Styrelsen beslutade att skicka ut ett liknande infoblad som tidigare år. Lars har gjort ett utkast
som styrelsen ska ge feedback på. Lars ska höra med Ulf om vi kan få hjälp med distributionen
av NGIF på samma sätt som tidigare år.
§ 10

Hamnutvecklingsmöte

Inbjudan och dagordning till nästa hamnutvecklingsmöte den 24 november har sänts ut.
Robert Karlsson, Jörgen Fredriksson, Hans Welff och Berit Christoffersson från Nyköpings
kommun har anmält att de kommer.
§ 11

Skrivelser

Skrivelse från Kommunen ang detaljplan för Marviksstrand i Buskhyttan. Möte med
Kommunens markförvaltare ang tomter i Nävekvarn. Deltagit i landsbygdsutvecklingsmöte
med Kommunens Landsbygdskommunalråd, Niklas Franzén.
§ 12

Ungdomsverksamheten

Ulf meddelar genom Lars att han inte har fått någon återkoppling från Hyttan.
§ 13

Ungdomsstipendier

Diskussion kring om FUNQ under 2018 ska dela ut något ungdomsstipendium och i sådana fall
till vem/vilka. Frågan bordlades.
§ 14

Informationsmötet den 16 september

Det var bra uppslutning på informationsmötet. Uppskattat infomöte för allmänheten där bl.a.
Kommunens planeringschef, Maria Ljungblom, deltog.
§ 15

Skolfrågan

Styrelsen konstaterade att det inte fanns någon ny information kring skolan sedan föregående
möte.
§ 16

Masugnsdammen samt bron över Nävån på Industrivägen
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Arbetet med Masugnsdammen är i princip färdigställt. Det ska byggas ett nytt räcke på den
södra sidan av bron över ån. Vägföreningen har på uppdrag av Nyköpings kommun röjt bort
sly runt dammen och arbetet planeras fortsätta längre upp längs ån. De har även restaurerat
gångvägen mellan Morotstaden och dammen. Stig hade idag fått brev från ordf. i Bygg- och
Tekniknämnden i Kommunen att någon ny bro över Nävån på Industrivägen INTE är aktuellt!
Lappkast! Eftersom det var en helt ny uppgift måste mer faktaunderlag skaffas fram.
§ 17

Trafikräkning

Vägföreningen ska se till att det genomförs trafikräkningar på olika platser i samhället under
2018.
§ 18

Hemsidan

Hemsidan fortsätter att vara välbesökt och uppdateras ständigt.
§ 19

Projektkalendern

Styrelsen gick igenom projektkalendern. Infartsinformation i form av tavla/skylt diskuterades.
Nya idéer kom fram. Inga-Britt och Hans är ansvariga och driver frågan vidare.
§ 20

Marknadsföring

Styrelsen beslutade att annonsera i Sörmlandskartan på samma sätt som föregående år.
§ 21

Årsmöte

Årsmötet bokades till lördagen den 10 mars kl 13 i Brukslokalen. Ingemar bokar lokalen. Lars
ansvarar för årsberättelse och Carina för den ekonomiska redovisningen. Verksamhetsplanen
för 2018 diskuteras på nästkommande styrelsemöte.
§ 21

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte bokades till den 10 januari kl 19.00 i NQBKs klubblokal.

Vid protokollet
Sandra Svensson
Justeras
Lars Waern
Lars Waern

Inga-Britt Söderström
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