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Protokoll fört vid styrelsemöte i FUNQ 31 oktober 2018
Närvarande: Lars Waern, Sandra Svensson, Hans Sohlström, Fredrik Vistedt, Peter Svedlund,
Stig Jonsson, Ingemar Lind, Ulf Myrman, Tony Karlsson, Kurt Rindstål
§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 valdes till sekreterare för mötet.
§4

Val av justeringsperson att jämte ordförande justera protokollet

Peter Svedlund valdes att jämte ordförande justera protokollet.
§5

Föregående protokoll från den 27 augusti, 24 september samt 14 oktober

Ordföranden aktualiserade de beslut om tagits och som följs upp vid dagens möte.
Protokollen godkändes och lades till handlingarna.
§6

Ordningsfråga, tillsättande av ledig suppleantplats

Linda Jarnhamn valdes in som suppleant i styrelsen för tiden 31 okt 2018 och fram till
nästkommande årsmöte i mars 2019. Denna plats har varit vakant sedan i våras efter Veerle
Larsson som då avsade sig sitt styrelseuppdrag. Samverkan med valberedningen har skett.
§7

Valberedning

Vid årsmötet i mars 2018 valdes Mikael Sundvall i valberedningen. Den andra platsen är
vakant. Styrelsen skulle se över möjligheterna att tillsätta den platsen under året. Diskussion
fördes kring detta och om huruvida Micke behöver hjälp av ytterligare en person i arbetet
med att föreslå nästa års styrelse. Valberedningen är en mycket viktig funktion i föreningar.
Ledamöterna tar till sig frågan! Frågan bordlades till nästa möte.
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§8

Ekonomisk rapport och medlemsutveckling

Stig redogjorde för det ekonomiska läget. Ekonomin är i balans och medlemsantalet har ökat
ytterligare sedan föregående möte.
§9

Översiktsplan 2040

Skrivelsen som styrelsen beslutade vid föregående möte är insänd till Nyköpings kommun.
Lars har redan fått positiv respons på denna. Vid Samhällsbyggnadskontorets arbete med
omarbetning av detaljplaner bl.a. för Nävekvarn 3:5 har de kontaktat oss för att få synpunkter
ang. bostadsutveckling.
§ 10

Hamnfesten 2019

Hamnfesten kommer att genomföras, Pingstafton, den 8 juni 2019. Tony och Hans har
påbörjat planeringsarbetet.
De önskar att få fler att engagera sig i arbetet med hamnfesten under kommande år. Det finns
lite nya idéer såsom att ha barnteater i parken. Hamnfesten bör börja marknadsföras redan
nu under hösten.
§ 11

Turistguide 2019

Udo Ulrich har tackat ja till att projektleda turistguiden även inför 2019.(Se beslut 27 aug.)
Sandra kommer stötta Udo i arbetet med denna. Guiden kommer att vara utformad på
samma sätt som 2018 och tryckningen planeras till slutet av april.
§ 12

Hamnutvecklingsmöten

Styrelsen ställer sig positiva till att fortsätta hålla i hamnutvecklingsmötena. Nästa möte är
inbokat till den 23 november kl 13.00.
§ 13

Besöksnäringsmöten

FUNQ kommer bjuda in till ett besöksnäringsmöte i februari 2019 för att utvärdera sommaren
2018 samt planera inför kommande sommarsäsong 2019. Inga-Britt ska få frågan om hon kan
vara sammanhållande för detta möte. Lars sänder ut mail till berörda att de två mötena slås
samman till ett.
§ 14

FUNQ infoblad

Ett infoblad liknande föregående år ska delas ut till alla hushåll i samhället. Lars tar fram
underlaget till nästa styrelsemöte. Tryckning innan jul som förra året. NGIF ansvarar för att
dessa delas ut runt årsskiftet.
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§ 15

Skrivelser

Efter senaste styrelsemötet sändes synpunkter på översiktsplanen in till Nyköpings Kommun.
Brev har sänts till flera byggföretag angående bostadsbyggande i Nävekvarn. Informationen
har varit allmän info om Nävekvarn. Ingemar är kontaktperson i dessa kontakter.
§ 16

Stipendier vid årsmötet 2019

Diskussion fördes kring eventuell utdelning av stipendier vid årsmötet. Frågan bordlades till
nästkommande möte.
§ 17

Skolan

Kommunens nya organisation av grundskolan diskuterades. Styrelsen konstaterade att det
vore önskvärt om det bildades en föräldraförening.
§ 18

Trafikräkning

Trafikräkning planerades för att genomföras under sommaren men lades av olika anledningar
på framtiden. Fredrik undersöker om Vägföreningen kan beställa sådana tex. genom
Kommunen för genomförande 2019.
§ 19

Informationstavla vid infarten till Nävekvarn

Informationstavlan vid infarten behöver en rejäl uppdatering. Möjligheten att komplettera
den med en digital tavla på en till två textrader (över infotavlan) diskuterades. Fredrik
meddelade att detta även har diskuterats i Vägföreningen. Han tar med sig frågan för vidare
diskussion med Vägföreningen. Frågan bordlades.
§ 20

Hemsidan

Hemsidan fungerar bra och har mellan 20 000 och 30 000 besökare per år. Policyn för
hemsidan diskuterades med anledning av att vissa krav ställts utifrån. Frågan bordlades till
nästkommande möte då styrelsen ska ta beslut om policyn behöver kompletteras/uppdateras.
§ 21

Nya undersökningar av markföroreningar

Nyköpings kommun genomför under hösten nya grävningar i Nävekvarn för att undersöka halten av
markföroreningar. Enligt miljöenheten i Kommunen kommer resultatet av undersökningarna vara klara
till våren 2019. Därefter tas nya beslut.
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§ 22

Nästa möte

Nästa styrelsemöte bokades till den 5 december kl 19.00i Båtklubbens lokal.
§ 23

Mötet avslutades

Ordförande tackade för givande diskussioner och avslutade mötet.
Vid protokollet

Sandra Svensson
Justeras
Lars Waern
Lars Waern

Peter Svedlund
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