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Protokoll fört vid styrelsemöte i FUNQ 13 juni 2018
Närvarande: Lars Waern, Kurt Rindstål, Fredrik Vistedt, Peter Svedlund, Ulrika Harnestam,
Hans Sohlström, Ulf Myrman, Ingemar Lindh, Tony Carlsson, Hermann Mohs, Stig Jonsson.

§ 1 Mötets öppnande
Lars Waern öppnade mötet och hälsade alla välkomna till detta möte i NQBK´s klubblokal.
Lars informerade om att Veerle Larsson avsagt sig uppdraget som suppleant i FUNQ styrelse,
av personliga skäl.
§ 2 Val av ordförande, sekreterare för mötet och justerare
Lars Waern valdes till ordförande för mötet.
Ulrika Harnestam valdes till sekreterare för mötet.
Hans Sohlström valdes att justera protokollet.
§ 3 Föregående protokoll från den 7 maj 2018
Protokollet lades till handlingarna.
§ 4 Ekonomisk rapport och medlemsutveckling
Stig redovisade medlemsutvecklingen som är strax över 100 medlemmar.
Medlemsintäkter 16200 kr. Föreningskontot 127372 kr. Enligt planeringen.
§ 5 FUNQ´s roll i samhället, styrelseledamöters roll i FUNQ. Arbetsområden
FUNQ är en opolitisk brobyggare mellan företag, föreningar och privatpersoner i Nävekvarn
med omnejd i syfte att på ett balanserat sätt utveckla samhället. Ansvarsfördelningen inom
FUNQ styrelse är mycket viktig för att få arbetet att gå ihop och en förteckning över ansvar är
beslutad.
§ 6 Statusrapporter:
• Skrivelser
FUNQ har varit i kontakt med kommunen ang. mineralletningen och de är inte intresserade att
överklaga Bergsstatens beslut om att bevilja det kanadensiska företaget undersökningstillstånd
på Tunabergshalvön. Från länsstyrelsen har FUNQ ännu inte fått något svar i denna fråga.
FUNQ har även yttrat sig till kommunen ang. det stora behovet av parkeringsplatser för
pendlare vid nya resecentrum.
FUNQ har fått svar från Kommunen angående den ”vägskrivelse” vi sände in i april om
utveckling av vägnätet på Tunabergshalvön. Kommunen svarar generellt NEJ! Möjligtvis kan
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eventuellt ekonomiska medel avdelas tidigast 2021 till tex. en gång- och cykelbro över Näveån
på Industrivägen säger Kommunstyrelsens ordförande! Vi får följa upp detta ärende.
• Stipendier
Stipendier planerar FUNQ att dela ut vid årsmötet om resurser finns.
.
• Hamnfesten 2018
En bra genomförd hamnfest med tusentals besökare och ett fyrtiotal knallar. Behövs mer
funktionärer som hjälper till inför och under hamnfesten. Ekonomin för Hamnfesten är inte
klar. Prognosen är att intäkterna (inkomster från knallarna) är små men utgifterna
(marknadsföring) är stora. Genomgång blir i höst. Parkeringssituationen under Hamnfesten har
utvecklingspotential.
• FUNQ´s marknadsföring på Hamnfesten
Marknadsföringen av FUNQ sköttes bra av Ingemar och har resulterat i ett fåtal nya
medlemmar. Nyköpings Kommun (Per Skyllberg) genomförde en information om nya
översiktsplanen för kommunen som beräknas fastställas 2020.
• Turistguide 2018
Turistguiden 2018 är tryckt i 5000 ex och är distribuerad. Ekonomiskt blir det ett plusresultat.
• Informationsmöte hösten 2018
Styrelsen diskuterade om det finns anledning att genomföra en politikerdebatt i augusti i stället
för ett informationsmöte för allmänheten i september.
FUNQ beslutade att inte ha något allmänt informationsmöte i höst.
FUNQ (opolitisk förening) beslutade enhälligt att anordna en politikerutfrågning inför höstens
val i samarbete med Kommunbygderådet i Nyköping. Politikerutfrågningen planeras till
torsdagen den 23 augusti 2018 kl 19 i Brukslokalen.
Projektgrupp för detta är: Ingemar, Lars, Kurt och ev. Hans K. Ansvarig är FUNQ´s styrelse.
Moderator: Olof Jonmyren.
• Marknadsföring, Informationstavlor
Informationstavlor behöver uppdateras. Digital textremsa över anslagstavlan vid infarten
undersöks vidare av Vägföreningen och arbetsgruppen enligt projektkalendern. Detta tas vidare
upp i höst.
• Hamnutvecklingsmöten
Hamnutvecklingsmöten genomförs regelbundet och är uppskattade av alla inblandade. Nästa
möte är 31 augusti 2018 kl 13 i NQBK lokaler
.
• Projektliggaren
Reviderar vägföreningens ordförande till Fredrik Vistedt.
§ 7 Övriga frågor
Ulf informerar att han har haft guidad tur i Nävekvarn för före detta Nyköpings idrottsprofiler.
Även Kurt har guidat besökare från Musköbasen runt i vår vackra by.
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Positiva erfarenheter!
Vägföreningen informerar: Att skyltarna för verksamheterna i hamnen strax är på plats.
Trafikräkningen på vägarna i Nävekvarn är fördröjda.
Att man har mätt asfalt- och grusvägarna i Nävekvarn för att skapa faktaunderlag för framtida
åtgärder.

§ 8 Nästa möte måndag 27 augusti 2018 kl. 19 i NQBK´s klubblokal
§ 9 Mötet avslutades med att alla önskades en trevlig sommar.

Vid protokollet

Ulrika Harnestam

Justeras
Lars Waern
Lars Waern

Hans Sohlström
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