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Protokoll fört vid styrelsemöte i FUNQ 22 november 2010. 
 
Närvarande: Gunnel Linnertz, Kurt Rindstål, Stig Isaksson, Elisabet Englund Wall, 
Helena Svahn   
 
1. Ordföranden förklarade mötet öppnat. 
2. Till sekreterare för dagens möte valdes Helena Svahn. 
3. Elisabet Englund Wall utsågs till att justera mötets protokoll. 
4. Föregående mötes protokoll lades till handlingarna utan kommentar. 
5. Aktuellt från medlemsföreningarna: 
       Två nya föreningar under bildande en fiskeförening och en för mat och aktiviteter 

i Nävekvarn. 
Vägföreningen: (Stig Isaksson) 

Busshållplatsen: Nadja David, projektledare TV Sörmland har varit och besiktigat 
busshållplatsen. Hon hade många invändningar och återkommer.   

       Rivningen av Svinhuset fortfarande inte genomförd, även Gunnel stöter på 
kommunen. 

Idégruppen Nävekvarn: (Helena Svahn). 
 Idégruppen har ett medlemsmöte den 29 november med utvärdering av 

sommarens aktiviteter, information om ommålning och utomhusmiljö samt 
diskussion om kommande aktiviteter.  

Nävekvarns Båtklubb: (Kurt Rindstål) 
Sommarens stora aktviteter med spolplatta och annan byggverksamhet i stort 
avklarat, nu skall allt redovisas och avrapporteras till olika instanser. 

6. Uppdatering av FUNQ-punkter 
• Nya webben: Utbildningar pågår. 
• Ansvar för turistfrågor. Beslutades att kombinera turistgruppsmötena med 

ordförandemötena.  
• Strandpromenaden: Arbetet med att återskapa en strandäng pågår. Häst eller 

traktor diskuteras fortfarande. Kostnadsförslag ska begäras in. 
• Pryssgården: Snart sista dag för kommentarer. Hittills har 17 kommentarer 

kommit in. 7 av dessa består trafikfrågor. Utfarten från området och hela 
trafiksituationen behöver ses över. 

• Skolan: Skolgruppen har haft möte. Gunel fortsätter att engagera sig i 
skolfrågan tillsammans med representanter från andra aktuella kommundelar. 

7. Allmänt informationsmöte 2010-11-24 
 Ostkustens Marina informerar om sin verksamhet. Björn Roxberg informerar om 

bredbandsutbyggnad. FUNQ informerar om översiktsplaner och flytt av 
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miljöstation Gunnel bjuder in föreningar som är medlemmar i FUNQ till ett möte 
den 20/10. 

8. Medlemsfrågor/ekonomi 
 Behållningen är 11000 kr. Medlemsavgifter för 2011 ska tas in. Björn börjar 

redan på informationsmötet 24 nov. 2010 var 28 privatpersoner medlemmar (100 
kr = 2800) och 15 företag eller föreningar (500 kr = 7500). 
Björn och Helena ser över hur avgifter och kostnader för den nya webben slår. 

9. Övriga frågor 
 Anslagstavla: Vi diskuterade att se över och hitta förutsättningar för att sätta upp 

en ny anslagstavla vid Coops parkering. Den befintliga är trasig och sliten. 
10. Mötet avslutas. 
 
Nävekvarn 2011-01-04 
 
Sekreterare: Helena Svahn 
 
 
 
Justeras:   Elisabet Englund Wall 
 


