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Protokoll fört vid styrelsemöte i FUNQ 14 oktober 2018
Närvarande: Lars Waern, Sandra Svensson, Peter Svedlund, Ingemar Lindh, Tony Carlsson,
Fredrik Vistedt, (Hermann Mohs), Inga-Britt Söderström, Linda Jarnhamn (via Skype)
§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

Skrivelse till Nyköpings kommun angående ÖP 2040

Bakgrunden till detta möte är den ingående diskussion samt det beslut som styrelsen tog den 24
september angående möjligheten för FUNQ att lämna in synpunkter senast den 17 oktober inför
Nyköpings Kommuns arbete med ny översiktsplan.
Förfrågan gällande synpunkter kring ÖP 2040 har gått ut till medlemmarna i FUNQ, NQBK och NGIF
samt via Facebook och FUNQ hemsida. Svaren och förslagen på FUNQ synpunkter har sedan
sammanställts av arbetsgruppen och delgivits hela styrelsen kontinuerligt under arbetets gång. Före
detta möte sände arbetsgruppen ut två alternativ till hela styrelsen. Alt 1 var ett fullödigt förslag på
synpunkter medan alt 2 var ett koncentrat av alt 1 men med samma ord. FUNQ synpunkter ska skickas
till Elin Hultman, ekolog inom Samhällsbyggnad på Nyköpings kommun och ansvarig för frågor gällande
Landsbygd, kust, skärgård och hav i arbetet med den nya ÖP, samt projektledare Per Skyllberg.
Samtliga styrelsemedlemmar hade läst båda alternativen. Styrelsen röstade fram och beslutade att alt
1 sänds in till Nyköpings kommun som FUNQ samlade synpunkter. Arbetsgruppen fick i uppgift att
färdigställa skrivelsen och sända denna till berörda på Nyköpings kommun senast tisdagen den 16/10.

§6

Nästa möte

Nästa styrelsemöte är bokat till den 31 oktober kl 19.00 i NQBKs klubblokal.

§7
Mötet avslutades
Ordförande tackade för det omfattande arbete som lagts ner och avslutade mötet.
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