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Protokoll fört vid styrelsemöte i FUNQ 3 december 2018
Närvarande: Lars Waern, Sandra Svensson, Hans Sohlström, Fredrik Vistedt, Peter Svedlund,
Stig Jonsson, Ulf Myrman, Inga-Britt Söderström, Linda Jarnhamn (via Skype)
§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
Fredrik Vistedt valdes att jämte ordförande justera protokollet.
§5
Föregående protokoll
Ordföranden aktualiserade de beslut om tagits och som följs upp vid dagens möte.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
§6
Ekonomisk rapport och medlemsutveckling
Ekonomin är i fortsatt balans, inga större förändringar sedan föregående styrelsemöte.
Medlemsantalet fortsätter att öka! Kostnaden för det nuvarande redovisningsprogrammet
diskuterades. Visma nämndes som programvara. En omläggning tar tid och kraft. Frågan
bordlades till nästkommande möte.
§7
Valberedning
Vid årsmötet i mars 2018 valdes Mikael Sundvall i valberedningen. Den andra platsen har
hittills varit vakant. Anna Svedlund har nu tackat ja till den platsen. Anna Svedlund valdes att
ingå i valberedningen. Styrelsen uppmanas meddela Micke, Anna och Lars hur de ser på sin
fortsatta medverkan i FUNQ styrelse. Förhoppningsvis är alla positiva!

§8

Hamnfest 2019

Planeringsarbetet fortskrider. Hasse har kontaktat Nyköpings kommun angående markhyror. Det
kvarstår dock att söka tillstånd hos polisen samt att söka förlustbidrag hos kommunen. Hasse ska ta
fram en budget till nästa styrelsemöte. IB ska ta fram policyn som finns för hamnfesten.
Parkeringsfrågan diskuterades. Bruksvallen kommer användas som parkering. Hasse ska kontakta
Nyköpings kommun för att undersöka om det går att nyttja gärdet vid Kvarsebovägen för parkering.
Han ska även kontakta Micke Sundvall för att se om det är möjligt att ha parkering på Swede Port
Marina. Funktionärerna som skötte parkeringen under förra Brollekonserten ska få frågan om de vill
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ansvara för parkeringen även under nästa års hamnfest. Vägföreningen ansvarar för avspärrningar ner
mot hamnområdet.

§9
Turistguiden 2019
Ingen ny information sedan förra mötet.
§ 10

FUNQ informationsblad

Informationsbladet ska tryckas i 900 exemplar och delas ut av NGIF i början av året. Stig ska ta fram
inbetalningskort att lägga i. Han ska undersöka om det även går att få med swishnummer på dessa.
Han ska även beställa några extra kort att sätta upp på anslagstavlan i affären.

§ 11
Besöksnäringsmöte
IB ansvarar för besöksnäringsmötet som ska hållas i februari 2019.
§ 12
Hamnutvecklingsmöte
Hamnutvecklingsmötet den 23 november ställdes in på grund av för få anmälda. Nästa möte
25 januari 2019.
§ 13
Översiktsplan 2040
FUNQ lämnade synpunkter på Kommunens nya översiktsplan den 15 okt. (Läs mer på
www.navekvarn.se) FUNQ har tagit fram namn på personer som kan ingå i FUNQ
delprojektgrupp i Kommunbygderådets (KBR) projekt om Kommunens översiktsplan. Varken
tidsplan för det projektet eller ekonomi finns ännu. KBR har ett Kick Off-möte 5 dec för att
informera om projektet. FUNQ har fått info från Kommunens projektledare för Översiktsplan
2040 att arbetet just nu förs internt i Kommunen för att under våren bli ett
samrådsförfarande. FUNQ styrelse följer ärendet för att bevaka möjligheterna för
Tunabergshalvöns utveckling. FUNQ delprojektgrupp Mikael Sundvall, Linda Jarnhamn, IB
Söderström och Lars Waern.
§14
Skrivelser
Skrivelser har sänts till alla gruppledarna i Kommunfullmäktige om de synpunkter ang.
översiktsplanen som FUNQ sände in till projektledare 15okt. Info. om FUNQ beslut ang möten
för besöksnäringen på Tunabergshalvön har sänts ut.
§ 15
Stipendier
Styrelsen beslutade att skänka Sjöräddningssällskapet Arkösund en 1000 kr som en
minnesgåva för ”vår” fiskare Sune Johansson. Tre stipendier på 1000 kr vardera kommer att
delas ut vid årsmötet 2019. Dessa kommer gå till ungdomsledare inom idrottsverksamheten i
Nävekvarn.
§ 16
Trafikräkning
Fredrik ska kontakta Nyköpings kommun gällande trafikräkning i tätorten Nävekvarn.
Trafikräkning bör genomföras generellt under sommarmånaderna. Däremot bör
trafikmätningar genomföras vid skolan vår alt. Höst.
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§ 17
Hemsidan
Policyn för hemsidan diskuterades. Styrelsen var överens om att inga ändringar ska göras i
denna. Bertil Fogstedt har fortsatt förtroende att sköta den tekniska delen av hemsidan under
2019.
§ 18
Annonsering
Gällande annonsering i Sörmlandskartan ska Stig undersöka om vi kan ha kvar samma annons
som förra året med ett tillägg om hamnfesten. Vid nästa styrelsemöte ska det beslutas om
FUNQ ska fortsätta vara medlemmar i Utflyktsvägen/Gröna kusten samt om vi ska annonsera i
deras magasin 2019 av kostnadsskäl.
§ 19
Årsmöte 2019
FUNQ årsmöte beslutades till lördagen den 9 mars 2019 kl 13.00-15.00. Brukslokalen är
bokad. Lars ansvarar för årsberättelse samt verksamhetsplan för 2019. Stig sköter den
ekonomiska redovisningen och Carina utför revisionsarbetet. Sandra, IB och Ingemar ansvarar
för fika. Stig ser till att den tekniska utrustningen finns på plats. Lars ska fråga om
planeringschefen i Kommunen har möjlighet att delta och informera om situationen kring
bostadsbyggande mm på Tunabergshalvön.
§ 20
Informationstavla vid infarten till Nävekvarn
Vägföringen har inte sammanträtt sedan frågan diskuterades vid förra styrelsemötet. Därav
fanns ingen ny information i frågan.
§ 21
Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte bokades till den 16 januari kl 19.00 i Båtklubbens lokal.
§ 22
Mötet avslutades
Ordförande tackade för givande diskussioner och avslutade mötet och önskade alla en GOD
JUL och GOTT NYTT ÅR.

Vid protokollet

Sandra Svensson
Justeras
Lars Waern
Lars Waern

Fredrik Vistedt
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