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Protokoll fört på FUNQ´s styrelsesammanträde den 16/1-19 i NQBK´s
klubblokal.
Närvarande: Ulf Myrman, Peter Svedlund, Hans Sohlström, Ingemar Lindh,
Lars Waern, Ulrika Harnestam, IB Söderström, Stig Jonsson, Hermann
Mohs

1.
Mötet öppnas.
Lars hälsar alla en god fortsättning på det nya året och välkomna till
kvällens möte.
2.
Val av ordförande, sekreterare för mötet och justerare.
Ordförande: Lars Waern
Sekreterare: Ulrika Harnestam
Justerare: Peter Svedlund
3.
Föregående protokoll
Stig kollar upp angående nytt bokföringsprogram, inför nya styrelsen 2019
4.
Ekonomiska rapport och medlemsutveckling.
Medlemsantalet är ca 130 st och oförändrat sedan december 2018.
Det är ca 10 st som hittills betalt medlemsavgiften för 2019.
Ekonomin är stabil men med ett litet minus på ca 750kr i årsslutet pga en
leverantörsskuld.
5.

Statusrapporter:
•
Skrivelser: inget aktuellt efter julledigheten.
•
Stipendier enl. beslut 3/12-18: Ulf har gått vidare i det arbetet
och FUNQ har möjligheten att dela ut tre stycken stipendier under årsmötet.
•
Kommunbygderådets möte 5 dec.
Lars informerar om hur arbetet med att ta fram Kommunens serviceplan
fortgår. Vår del av Serviceplanen gäller för Nävekvarn med omnejd. I
Nävekvarn ligger vi i framkant när det gäller detta sammanhang eftersom vi
har det mesta av service som ska finnas enligt planen.
•
Projekt ”Serviceplan” och projekt ”Översiktsplan” i KBR regi,
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möte 17/1-19. I dessa ärenden mejlar vi till medlemmarna så att de kan
lämna sina synpunkter till FUNQ. FUNQ tog beslut att fokuserar på
åretruntboendes intressen i första hand i detta avseende och rent generellt.
•
Bostadsbyggnade: Ingemar informerade om att han har haft ett
möte med ett byggföretag ang. nybyggnation i Nävekvarn. Det är även
inbokat möte med byggföretag och Nyköpings Kommun i närtid.
I Buskhyttan är detaljplanen vid gamla sågverket klart. Planerad sanering
påbörjas under våren 2019 och byggandet av 100 st lägenheter planeras
börja till hösten 2019.
•
Besöksnäringsmöte början feb.
Datum är bestämt till 7/2-19 i NQBK`s klubblokal. Ansvarig IB Söderström.
På mötet diskuteras och planeras sommarens aktiviteter i Nävekvarn. Det
jobbas även fram information om aktiviteter som ska läggas ut Nävekvarns
hemsida innan sommarsäsongen drar igång.
•
Skolan: Förskoleklassen i Nävekvarn planeras preliminärt till
höstterminen att flyttas till Buskhyttan. Inget är dock klart i dags läget.
Viktigt att få fram rätt information. Viktigt också att följa upp så att inte
negativa förändringar sker i våra skolor som påverkar samhället i övrigt!
•
Trafikmätning: Vägföreningen har tagit fram prisuppgifter och
jobbar vidare med det. Det är lång leveranstid på utrustningen. Viktig att
mäta trafikintensiteten vid skolan. Mätningarna kommer att göras inom
Vägföreningens område, ej vägen från Nyköping eller Kvarsebovägen, då
dessa vägar är Trafikverkets.
•
Informationsblad: 900 ex är klara att delas ut genom NGIF
försorg och inbetalningskort är med. Tack!
•
Hamnutvecklingsmöte 25 januari-19
Denna gång är det fler än väntat från bla. kommunen som meddelat att dom
kommer att delta.
•
Turistguiden 2019: Arbetet fortgår har Udo meddelat.
•
Hamnfesten 2019:
Arbetet pågår och möte planeras till början på februari. Hamnfesten kommer
att marknadsföras på digitaltavlorna i Nyköping och den vid E4 söder ut.
Man planerar även att ha bättre kontroll över parkeringssituationen i år.
•
Sörmlandskartan 2019: Här är allt klart för tryck genom Stigs
försorg och Nävekvarn kommer att finnas med! Kostnad 7674 kr.
•
Medlemskap för FUNQ i Utflyktsvägen/Gröna Kusten och
annonsering i broschyr. FUNQ beslutar att fortsatt vara medlemmar 2019
med ”Nål på kartan” och 1/8 annons om Hamnfesten 2019. Kostnad 4375 kr
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för medlemskap och ”Nål i kartan” samt 4375 kr för annons i broschyr.
6.
Årsmöte 9/3-19 kl 13 i Brukslokalen.
•
Kallelse har gått ut
•
Arbetet klart med Årsberättelse. Ekonomisk rapport och
möteshandlingar har lämnats till Revisorn och verksamhetsplan och budget
för 2019 är klar.
•
Beslut att kassören beställer ett betalkort till FUNQ för lättare
hantering av kontanter och handkassa.
7.

Övriga frågor:
•
NGIF: Det är lampbyten på gång på Hyttvallen och på
elljusspåret. Detta kan ske genom ekonomiska bidrag till föreningen. Bra!
•
De räknar med att skidtävlingen Kolmårdsraiden blir av i
februari.
8.
Nästa möte 9/3-19 kl 12 i Brukslokalen.
9.
Mötet avslutades.
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