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Protokoll fört vid styrelsemöte i FUNQ 10 januari 2018
Närvarande: Lars Waern, Sandra Svensson, Stig Isaksson, Inga-Britt Söderström, Tony
Karlsson, Ingemar Lindh, Ulf Myrman, Peter Svedlund
§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

Peter Svedlund valdes att jämte ordförande justera protokollet.
§5

Föregående mötesprotokoll 15/11 2017

Protokollet lades till handlingarna.
§6

Ekonomisk rapport och medlemsutveckling

Ekonomin ser bra ut totalt. Tack vare att informationsbladet sänts ut till medlemmarna så har
5 medlemmar redan betalat medlemsavgift för 2018! Eftersom bl.a. ekonomisk redovisning
för 2017 inte presenterades så kallas till ett extrainsatt styrelsemöte 17 januari 2018 kl 18 då
främst årsmöteshandlingarna beslutas.
§7

Skrivelser

FUNQ har tillsammans med Vägföreningen sänt en skrivelse till Nyköpings Kommun och påtalat
bristerna i bron över Nävån på Industrivägen. KS ordf. svarade 22 dec 2018.

§8

Stipenider

Styrelsen beslutade att inte dela ut några stipendier under 2018.
§9

Rapport från ordförandemötet den 6 december 2017
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Lars informerade om ett lyckat möte med ordföranden från de olika föreningarna som är
verksamma i Nävekvarn. De föreningar som är verksamma inom besöksnäringen har för avsikt
att öppna inför sommarsäsongen 2018 under Kristi himmelsfärdshelg.
§ 10

Utveckling av hamnområdet

Nytt möte för hamnutveckling är bokat den 26 januari. Styrelsen utsåg en grupp som ska arbeta för en
långsiktig plan för hamnområdet. I denna grupp ingår Tony, Inga-Britt och Sandra.

§ 11

Bostadsbyggande

Ingemar har varit i kontakt med entreprenören som planerar byggandet av bostäder i Buskhyttan. Han
ska även försöka komma i kontakt med ägaren till marken vid Pryssgården.

§ 12

Besöksnäringen

Datum för planering och samverkan för besöksnäringen 2018 bokades till den 1 februari kl 18.00 i
Brukslokalen. Lars, Ingemar, Inga-Britt och Tony kommer delta på mötet. Lars skickar ut inbjudan och
Ingemar bokar lokalen.

§ 13

Skolan

Styrelsen har inte tagit del av någon ny information gällande skolan. Farthindret på
Malmvägen har tagits bort. Stig tar med frågan till Vägföreningen om ett nytt farthinder.
§ 14

Bron Industrivägen

Styrelsen känner stor oro för säkerheten vid bron på Industrivägen. Styrelsen upplever inte att
Nyköpings kommun tar denna oro på allvar. Se skrivelser i ärendet. Lars och Stig skickar en
inbjudan till Urban Granström och Karl Åke Andersson för genomgång av brons tillstånd.
§ 15

Trafikmätning i Nävekvarns samhälle

Stig ska ta kontakt med NTF gällande trafikmätning vid flera platser i samhället under
sommaren 2018.
§ 16

Informationsbladet

Informationsbladet, 800 ex, har överlämnats NGIF för distribution.
§ 17

Turistguide 2018

Udo Ulrich kommer att projektleda turistguiden för 2018. Han har påbörjat arbetet. Han har dock inte
kompetensen för arbetat med layout. Lars har varit i kontakt med Micke Sundvall som ska undersöka
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om hans kontakt som tidigare har arbetat med guiden kan tänka sig att ta hand om arbetet med
layouten. I annat fall ska Sandra kontakta sin säsongspersonal som läser Media och kommunikation på
gymnasiet för att se om de kan ta sig an detta arbete. Annars köps den tjänsten hos Österbergs i
samband med tryckning. IB och Sandra finns till stöd för Udo i hans roll som projektledare. Grunden är
att material från 2016 års utgåva ska användas så mycket som möjligt och att ekonomin innebär
utgifter = inkomster. 2016 slutade utgifterna på ca 32 000 kr.

§ 18

Hamnfest 2018

Tony meddelar att planeringsarbetet för årets hamnfest är i uppstartsfasen. Ordföranden från
de olika föreningarna kommer att bjudas in till ett planeringsmöte för samordning av arbetet
med Hamnfesten.
§ 19

Årsmöte den 10/3 kl 13.00 i Brukslokalen

Inbjudan har gått ut via mail, hemsidan och anslagstavlan. Styrelsen ska samlas den 17 januari för en
genomgång av den ekonomiska redovisningen. Valberedningen arbetar vidare med den nya styrelsen
för 2018. Styrelsen godkände verksamhetsplanen för 2018.

§ 20

Projektkalender

Projektkalendern oförändrad.
§ 21

Bron över Näveån vid Bruksmuséet

Strandskoningen vid bron har åkt ner i ån som ligger i norra delen av Masugnsdammen.
Vägföreningen sätter ut koner som varning och åtgärdar tillsammans med Kommunen.
§ 22

Belysning vid den nya laxtrappan vid Masugnsdammen

Förslag från Ulf om belysning i form av spotlights för att synliggöra den nya delen av dammen kvällstid.
Stig tar med sig frågan till Vägföreningen.

§ 23

Mineralbrytning på Tunabergshalvön

Kanadensiskt bolag har sökt tillstånd hos Bergsstaten om att få undersöka om det finns mineraler att
bryta inom ett större område på Tunabergshalvön. Över 150 fastighetsägare i Nävekvarn med omnejd
har fått en underrättelse från Bergsstaten. FUNQ sänder skrivelse i ärendet till Bergsstaten,
Länsstyrelsen och Nyköpings Kommun.

§ 24

Turista hemma – uppstart
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Sandra, Inga-Britt och Tony kommer att representera FUNQ på uppstarten av Turista Hemma
den 25 januari.
§ 25

Annonsering i Utflyktsvägen 2018

FUNQ kommer inte att delta i ett annonssamarbete för en helsida med övriga
Nävekvarnsentreprenörer i Utflyktsvägen detta år. Däremot kommer man att fortsätta vara
medlemmar vilket också medför en liten informationstruta och en ”prick på kartan” i broschyren.
(1600 kr + 1900 kr) Peter och Inga-Britt ska hjälpas åt att skriva ihop ett reportage om
naturupplevelser runt Nävekvarn och skicka in till Utflyktsvägen.

§ 26

400 år sedan Nävekvarns Bruk bildades

Inga-Britt uppmärksammade styrelsen om att det år 2023 kommer att vara 400 år sedan Nävekvarns
Bruk startade. Bör detta firas och i sådana fall hur? Styrelsen uppmanades att börja fundera över
detta.

§ 27

Nästa möte

Nästa styrelsemöte bokades till den 17 januari kl 18.00 i NQBKs klubblokal.

Vid protokollet
Sandra Svensson
Justeras
Lars Waern
Lars Waern

Peter Svedlund
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