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Protokoll fört vid styrelsemöte i FUNQ 11 april 2018 
 
Närvarande: Lars Waern, Sandra Svensson, Tony Karlsson, Ingemar Lindh, Ulf Myrman, Peter 
Svedlund, Hans Sohlström, Kurt Rindstål, Veerle Larsson, Hermann Mohs (Vägföreningen), Stig 
Isaksson. 
 
Innan sammanträdet började så informerade projektledaren för Turistguide 2018, Udo Ulrich, 
för produktionsläget. Enligt plan! Ett korrektur visades. Antalet annonsörer är lika många som 
vid tidigare utgåvor. Tryckningen av Turistguide 2018 görs i 5000 ex och distribueras i slutet av 
april. 
 
§ 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 
 
Peter Svedlund valdes till sekreterare för mötet.  
 
§ 4 Val av justeringsperson att jämte ordförande justera protokollet 
  
Ingemar Lindh valdes att justera protokollet. 
 
§ 5 Föregående mötesprotokoll och beslut om arbetsuppgifter 
 
Protokollen från 10 mars lades till handlingarna.  
Arbetsuppgifter inom styrelsen diskuterades. Utsänt förslag beslutades. 
 
§ 6 Ekonomisk rapport och medlemsutveckling 
 
Ekonomin ser bra ut totalt. Stig Jonsson, ny kassör, återkommer till nästa styrelsemöte med 
detaljer om ekonomin. Ca 100 medlemmar i dagsläget vilket är mycket bra. Flera av dessa är 
nya medlemmar. 
 
§ 7 Skrivelser 
FUNQ har sänt en skrivelse till Nyköpings Kommun och påtalat att vägnätet på Tunabergshalvön bör 
åtgärdas. FUNQ har även skickat in synpunkter på vindkraftsparken på Vikbolandet. FUNQ fick tyvärr 
avslag på bidragsansökan för kostnader för Turistguide 2018. Principbeslut! 
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§ 8 Möte 7 Mars 
 
Möte (Lars W och Stig I) med kommunrepresentanter om trafiksituationen i hamnområdet. 
Det s.k. Gångfartsområdet diskuterades. Målet är att fartdämpande åtgärder ska vara klart 
våren 2018. 
Samma dag genomfördes också ett samarbetsmöte mellan de två marina utövarna i hamnen 
om utvecklingsmöjligheter (främst på kommunens mark och vatten) och samverkan. 
Konstaterades: Nuläget, med nuvarande arrendeavtal följda av avtal mellan NQBK och SPM, är 
bra anser parterna mot dagens behov men bör successivt förbättras inom 2 år. 

 
§ 9 Hamnfest 2018 
 
Tony och Hasse drog lite vad som var klart. 45 knallar är bokade samt att Tove Widerberg är 
konferencier och underhållare med musik och sång. Grolleklubben kommer att vara på plats. 
Likaså Sportfiskarna. 
Bussar som ska gå i skytteltrafik från Nyköping hade kollats upp med Taxi Nyköping. 3500kr 
för en tor. Dyrt.  
Sandra och Ingemar ser till så att hajfenan placeras på ett så bra ställe som möjligt för att 
profilera FUNQ. 
 
§ 10  Utveckling av hamnområdet 
 
Nytt möte för hamnutveckling tillsammans med kommunens tjänstemän är bokat den 27 april kl. 10 i 
båtklubbens lokaler och avslutas med lunch på Brådhes.  

§ 11 Bostadsbyggande 
 
Ingemar Lindh har varit på ett möte i Nyköping gällande pensionärsföreningarnas politikerutfrågning. 
Frågan om nybyggnation och utveckling av bostadsbyggande på Tunabergshalvön blev det inget sagt 
på det möte. 

§ 12  Marknadsföring, Sörmlandskartan, Utflyktsvägen, Vykort 
 
Vi finns nu med på kommunernas  Sörmlandskarta i form av en prick samt att det finns info om 
Nävekvarn. 
Vi finns även med i Utflyktsvägens folder/karta. Peter har fixat 500 vykort som ska distribueras ut till 
väl valda platser. 
 
§ 13  Skolan och Affären 
Styrelsen har inte tagit del av någon ny information gällande skolan. Farthindret på 
Malmvägen har tagits bort. Stig och Hermann tar med frågan till Vägföreningen om ett nytt 
farthinder för att om möjligt höja trafiksäkerheten förbi skolan.  
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Coop drivs vidare i egen regi med hjälp av Elin som är butikschef. De letar efter en ny 
franchisetagare till butiken.  
 
§ 14 Workshop för marknadsföring 
 
Susanna Skatteboe erbjöd sig att hålla en workshop för Nyköpingsguiden. Inget behov. 
 
 
§ 15 Kommunbygderådet  
 
Årsmöte den 25 april kl 19. Visning av nybyggda bostadshus . Lars W deltar. Meddela om flera ur FUNQ 
styrelse vill delta. 
 
§ 16 Turistguide 2018 

Udo Ulrich har projektlett turistguiden för 2018. Den är nu på tryckeriet för tyck av 5000 ex och 
beräknas vara klar till v 17. Kostnaden för kalaste kommer att landa på ca 30000kr. Annonsintäkterna 
beräknas till ca 30 000 kr. 

§ 17 Avtackning 

Stig Isaksson avtackades för sin medverkan i FUNQ styrelse som representant för Nävekvarns 
Vägförening eftersom det skett byte på ordförandeposten där. 

§ 18                 Övriga frågor 

Spegel vid korsningen Kvarsebovägen/Ravinvägen har sats upp av vägföreningen. Vägföreningen bör 
kontakta berörda fastighetsägare om detta! Farthinder och andra säkerhetsfrågor bör belysa på ett 
relevant sätt. Likaså att hamnområdet bör trafiksäkras så fort som möjligt! 

Kurt Rindstål informerade även att de har hyrt ut en lokal i kontorsbyggnaden för loppisverksamhet.  

 
Vid protokollet                                                          
 
Peter Svedlund 
 
Justeras  
 
  Lars Waern 
Ingemar Lindh Lars Waern 


