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Protokoll fört vid styrelsemöte i FUNQ 15 jan 2020 
 
Närvarande: Lars Waern, Anna Svedlund (del av tiden), Helena Larsson, Stig Jonsson,  

Ulf Myrman, Hans Sohlström, Ingemar Lindh, Tony Carlsson, Fredrik Vistedt samt 
Kurt Rindstål (NQBK). 

 
§ 1  Mötets öppnande  
 Lars Waern öppnade mötet och hälsade alla välkomna till NQBK lokaler.  
 
§ 2  Val av ordförande, sekreterare och justerare för mötet 
  Lars Waern valdes till ordförande för mötet, Stig Jonsson till sekreterare för  
 mötet och Tony Carlsson till justeringsperson att jämte ordförande justera  
 protokollet. 
 
§ 3 Genomgång av protokoll från föregående styrelsemöte 5 dec 2019.  
 Protokoll från 5 dec 2019 gicks igenom och lades till handlingarna. 
 
§ 4 Ekonomisk rapport och medlemsutveckling 

Stig gick igenom det ekonomiska läget som är gott. Balans- och Resultaträkning 
redovisas vid årsmötet. 
Medlemsutveckling oförändrat 143 medlemmar för 2019 och nya har redan betalt för 
2020. 

 
§ 5 Statusrapporter: 

• Stipendier diskuterades. Beslutades läggas på is av olika anledningar och tas 
upp igen till nästa årsmöte. 

• Besöksnäringsmöte 5 febr -20 i Marinans Guesthouse - Sandra har bjudit in 
deltagare. 

• FUNQs Infoblad kommer att delas i alla brevlådor i Nävekvarn med omnejd 
under januari genom NGIF försorg. Tack!. 

• Hamnutvecklingsmöte 24 jan kl. 13:00 - inbjudan har sänts ut enligt rutin. 
• Nävekvarnsguiden 2020 blir inte av - ingen har tyvärr tagit på sig det jobbet. 

2019 års utgåva får gälla även 2020 i tillämpliga delar. Finns bl.a. på 
hemsidan. 

• Hamnfesten 2020: Hans S meddelar att knallar har tillfrågats, tillstånd för 
parkering har sökts liksom tillstånd för evenemanget. Budget skall skickas in 
till kommunen i syfte att erhålla förlustbidrag vid ev underskott för 
evenemanget. Försäkring att täcka ev. olyckor/ skador under festdagen finns 
för parkens inhägnade yta, men inte för övriga ytor för hamnfesten. Hans S 
lovade att fixa en sådan tillsammans med FUNQ kassör. 

• Utflyktsvägens FUNQ-annons utgår i år, men vi är kvar som medlem samt   
etikett kopplat till kartan. Kostnad 2000 kr + 2375 kr inkl moms. 
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§ 6 Årsmötet 29 febr 2020 

Gästtalare från kommunen kommer att bjudas in för att ge status-info efter 
årsmötet, på följande, i nämnd prioritetsordning: 
• Bostadsbyggnadsplaner i Nävekvarn med omnejd. 
• Skolornas utvecklingsplaner på Tunabergshalvön 
• Kommunbygderådet ang ”Nycklar till framtiden” Stavsjömodellen 
• Info från Kommunen om granbarkborreangrepp i nävekvarnstrakten 
Kaffe med bröd skall finnas till c:a 40-50 personer. Fredrik, Tony, Helena och 
Hans S tar på sig att ordna detta. 
Sandra och Lars har tagit fram en årsberättelse 2019 (beslutades och skrevs 
under av ledamöterna under mötet) samt en verksamhetsplan för 2020 som 
beslutades föreläggas årsmötet för beslut. Stig ansvarar för den ekonomiska 
redovisningen. Sandra ansvarar för protokoll mm. Underlaget lämnas till revisorn 
efter januarimötet. 

 
§ 7 Övriga frågor: 

Kurt väckte frågan ang. Informationstavlans vid infarten till Nävekvarn aktualitet. 
Anslagstavlan har fått en brevlåda där bl.a. FUNQ infoblad och 
Nävekvarnsguiden lagts. Anslagstavlan behöver rensas från inaktuell 
information. 
Fredrik meddelar att vägföreningen ej tar på sig detta, så en ny arbetsgrupp 
måste bildas för detta efter årsmötet. (Nuvarande arbetsgrupp består av IB och 
Hans.) (Anslagstavlan gjordes i Vägföreningen regi för åtskilliga år sedan med 
stöd av företagssponsorer.) 
 

 
§ 8 Nästa möte blir 29 feb kl 12:00 i Brukslokalen. 

Efter styrelsemötet kl 12 genomförs årsmötet kl 13 samt därefter allmänt 
informationsmöte ca kl 14. 
Kallelse till årsmötet har sänts ut via mail och hemsida samt på anslagstavlor. 

 
§ 9 Mötet avslutades 
 Lars Waern tackade för bra diskussioner och avslutade mötet. 
Vid protokollet                                                          
 
 
Stig Jonsson 
 
Justeras  
Lars Waern 
…………………………………….                 …………………………………………… 
Lars Waern Tony Carlsson 


