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Protokoll fört vid styrelsemöte i FUNQ 7 maj 2018 
 
Närvarande: Lars Waern, Sandra Svensson, Hans Sohlström, Peter Svedlund, Veerle Larsson, 
Tony Carlsson, Stig Jonsson, Ulf Myrman, Hermann Mohs. 
 
§ 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, sekunderad av Veerle Larsson, valdes till sekreterare för mötet.  
 
§ 4 Val av justeringsperson att jämte ordförande justera protokollet 
  
Ulf Myrman valdes att jämte ordförande justera protokollet. 
 
§ 5 Föregående protokoll från den 11 april 2018 
 
Vid styrelsesammanträdet 11 april beslutades lista över styrelsemedlemmarnas olika 
arbetsområden inom FUNQ. Beslutades att ingå i protokollet som § 6,5. Protokollet lades till 
handlingarna. 
 
§ 6 Ekonomisk rapport och medlemsutveckling 
 
Stig redovisade medlemsutvecklingen som god. En påminnelse har sänts ut till medlemmar 
2017 men som ännu inte betalat för 2018. Ca 100 medlemmar vid månadsskiftet april/maj. 
Medlemsintäkter 15800 kr. Ekonomin är enligt plan. Stora utgifter nu under maj för tryckning 
mm av Turistguide 2018 som avses täckas helt av annonsintäkter (just nu 4350 kr) i guiden. 
Stig har sänt ut fakturor. Likaså bedöms vissa utgifter i samband med Hamnfest 2018 som 
även de täcks av intäkter under hamnfesten. 
 
§ 7 Bergsstatens beslut angående undersökningstillstånd för mineralbrytning på 

Tunabergshalvön 
 
Styrelsen beslutade att skicka en skrivelse till Nyköpings kommun samt Länsstyrelsen med önskan om 
att dessa instanser ska överklaga beslutet om mineralbrytning på Tunabergshalvön.  
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§ 8 Skrivelser 
 
Ännu inget svar från Nyköpings Kommun på den ”vägskrivelse” vi sände i april. 
 
§ 9 Hamnfest 2018 
 
Tony och Hasse rapporterar om att många aktiviteter är inbokade till årets hamnfest. Antalet knallar är 
större än förra året. Tjänstemän från Nyköpings kommun kommer finnas på plats och presentera det 
nyligen uppstartade arbetet med nya översiktsplanen för kommunen. De kommer att ge info men är 
mest intresserade att få info från invånarna! De kommer att vara placerade på samma plats som 
FUNQ. Program med hålltider för hamnfestaktiviteter kommer inom kort. Annonsering kommer ske i 
SN onsdagen den 16/5 samt fredagen den 18/5. Ett förslag inför nästa års hamnfest är att man genom 
NGIF anordnar ett idrottsevenemang liknande Stigtomtaloppet i samband med hamnfesten. Bra 
förslag! Ett förslag framfördes om ett reportage i Sn om hamnfesten och främst Pingstregattans 80-
årsjubileum. Uffe tar kontakt med NQBK för samordning och kontakter med Sn. FUNQ ordnar med info 
om den egna verksamheten. Ingemar, Sandra och Udo håller i detta vid ”FUNQ-rummet” i B-huset.  

§ 10 Turistguide 2018 
 
Tryckningen av 5000 ex av Turistguide 2018 är klar till en kostnad av ca 20 000 kr (enligt plan). 
Distributionen pågår just nu till annonsörer och besöksnäringsidkare i östra Sörmland och 
nordöstra Östergötland. Turistguiden uppfattas som proffsig! 
 
§ 11 Hamnutveckling 
 
Lars rapporterade från det senaste hamnutvecklingsmötet den 27/5. Då konstaterades att 
tiden för att genomföra ett s.k. Gångfartsområde i hamnområdet för att öka trafiksäkerheten 
har runnit iväg. Vägföreningen strävar efter att genomföra enklare ”hinder” i syfte att sänka 
hastigheten generellt i hamnområdet mellan Nyköpingsvägen och Ravinvägen. Likaså kommer 
det under juli månad att genomföras trafikräkning (antal och hastighet) i Nävekvarn för att 
skapa faktaunderlag vid framtida åtgärder för ökad trafiksäkerhet. Beslutades att FUNQ vid 
behov kan medverka kostnadsmässigt (ca 3000 kr) för ett sådant genomförande i 
Vägföreningens regi. Bron över Näveån vid Bruksmuséet kommer att på sikt repareras av 
Vägföreningen. 
 
§ 12 Vykort 
 
500 vykort har beställts/levererats och distribuerats för att marknadsföra Nävekvarn på ett 
positivt sätt. Samma rutin som 2017. 
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§ 13 Översiktsplan 
 
Ny översiktsplan kommer att tas fram i Nyköpings kommun fram till 2020. Det är viktigt att FUNQ är 
engagerad i det arbetet för att få en positiv utveckling i framtiden. Tas upp vid nästa 
styrelsesammanträde. 
 
§ 14 Nästa styrelsemöte 
 
Nästa styrelsemöte är inbokat till den 13/6 kl 19.00 i NQBKs klubblokal.  
 
§ 15 Mötet avslutades 
 
Ordförande tackade och avslutade mötet.  
 
 
 
Vid protokollet                                                          
 
 
Sandra Svensson 
 
Justeras  
 
Lars Waern 
Lars Waern   Ulf Myrman 

 


