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Protokoll fört vid styrelsemöte i FUNQ 14 mars 2011 
 
Närvarande: Gunnel Linnertz, Kurt Rindstål, Stig Isaksson, Elisabet Englund Wall, 
och Björn Holmquist   
1. Ordföranden förklarade mötet öppnat. 

2. Till sekreterare för dagens möte valdes Kurt Rindstål. 

3. Elisabet utsågs till att justera mötets protokoll. 

4.    Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna 

5. Aktuellt från medlemsföreningarna:                                                     
Vägföreningen: (Stig Isaksson)    

 Vägföreningen har kompletterat detaljplanen för hamnen med info. om 
utförande av gång och cykelväg samt tagit in två offerter för genomförande. 
Dessa har delgivits Ostkustens Marina. 

 Vägföreningen har planerat för 20 nya parkeringsplatser vid B-huset i hamnen. 

 Hastighetsbegränsande åtgärder med förhöjda övergångsställen på infarten 
på Nyköpingsvägen bevakas av Vägföreningen. 

Nävekvarns Båtklubb: (Kurt Rindstål) 

 Båtklubben har haft årsmöte och valt om Kurt Rindstål för 2 år . 

 Nqbk har erhållit kommunalt bidrag för turistverksamhet 2011 och anställt två 
turistvärdinnor. FUNQ är den egentliga huvudmannen för turistbyrån, men det 
sköts av Nqbk av praktiska skäl. 

 Nqbk har sänt en skrivelse till Bygg- och Tekniknämnden om Detaljplanen för 
hamnen med synpunkter på gång- och cykelväg. 

 Nqbk går vidare tillsammans med kommunen med projektet Strandpromenad 
till Skeppsvikshamnen och söker Lona-bidrag i år på nytt..  
 

6.  Uppföljning av Funq  - punkter, projektkalendern 

   Elisabet rapporterade om Kulturstig rumt Masugnsdammen. Det medför stora 
kostnader med en konstnärlig utsmyckning runt dammen. Gamla 
industribruksföremål är tyvärr redan skrotade. Frågan vilar tills nya uppslag 
dyker upp. 

   Brevet till gatuchefen ang. Svinhuset och Miljöstation följs upp om inget svar 
erhållits vid mars månads slut.  

 Gunnel rapporterade från möte om turism med representanter från hela 
kommunen och landsbygdsorter som  informerade om sina projekt. Noterbart 
är att övriga orter tar fram sina turistbroschyrer inom det kommunala bidraget. 
Vår broschyr är dyrare bl. a. på grund av större omfång.  Årets broschyr skall 
kunna användas flera år och upplagan skall lagras på kommunen. 
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 Tunabergsgården. Mötet beslutade att Gunnel tillsammans med  PRO 
Margareta Berg bevakar frågan vidare och förslagsvis kontaktar den nya ordf. 
Göran Forsberg efter den 1 April. 

 Arbetsgrupp för kommunkontakten. Kommunalpolitikerna har ännu ej 
återkommit med förslag på mötesformer, vare sig till oss i Nävekvarn eller till 
andra intresseorganisationer utanför centralorten. Beslöts att Funq tillskriver 
våra föreningar och företag om de har några aktuella frågor att dryfta med den 
nya majoriteten. Därefter bjuder vi in politikerna tillsammans med 
representanter för föreningar och företagare till ett första möte ,förslagsvis i 
maj. Viktigt är att det är ett möte med berörda och med en tydlig agenda, 

 Förslag till nya och fler styrelserepresentanter togs fram och skall kontaktas 
för att underlätta valberedningens arbete. Viktigt är att vi får de flesta 
föreningarna representerade i styrelsen.  

7.    Förberedelser inför årsmötet 

 Förberedelse inför årsmötet. Björn presenterade bokslutet som visar ett stort 
minusresultat  på 14 802 kr beroende på den nya hemsidan, Året börjar med 
4.278 kr i tillgångar men många medlemsavgifter har kommit efter årsskiftet, 
För nästa år bör årets medlemsavgifter redovisas på det år det avser även om 
de  betalas in i förskott. Björn kontaktar revisorerna för en revision.  

 Båtklubbenslokal är bokad . Gunnel bokar upp föredragshållare, förslag 
Gästabudstadens VD.                                      

8.    Möte med ordföranden i föreningarna 

 Vi bör hålla ett möte med föreningarna efter årsmötet och när vi fått svar på vårt 
brev inför poltikermötet. 

9. Möte med näringsidkare 

 Möte med företagare bör vi kombinera med politikermötet. 

10 Övriga frågor. 

      Stig informerade om brev till kommunen angåendeområdet kring Näveån som 
inte har blivit skött sedan 2006. Nu har de börjat agera. Röjningspersonal börjar 
nästa vecka nedanför gamla gula skolan, 

11  Nästa möte.  

 Planeras till årsmötet och den 10 maj. 

12 Mötet avslutas med en mycket god sopplunch med hembakat kassörsbröd. 
Styrelsen framför här ett varmt tack till Björn Holmquist med fru för den goda 
lunchen. 

Nävekvarn 2011-03-16 
Sekreterare: Kurt Rindstål 
 
Justeras:   Elisabet Englund Wall 
 


