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Protokoll fört vid styrelsemöte i FUNQ 2 september 2020 
 
Närvarande: Lars Waern, Fredrik Vidstedt, Liz Brådhe, Hans Sohlström, Laila Johansson, Udo 
Ulrich, Ingemar Lindh, Tony Carlsson, Ulf Myrman och Helena Larsson. 
 
1.Mötets öppnande 
Lars Waern öppnade mötet och hälsade alla välkomna i Brukslokalen. Lars poängterade att 
beakta Folkhälsomyndighetens restriktionskrav. 
2. Val av ordförande, sekreterare samt justerar 
Lars Waern valdes till ordförande för mötet 
Helena Larsson valdes att föra mötets protokoll 
Ingemar Lindh valdes att jämte ordförande justera protokollet. 
3. Genomgång av protokoll från föregående möte. 
Föregående protokoll lades till handlingarna. 
 Beslutsärende 
Vid en telefonkonferens beslutades att tillfälliga parkeringsskyltar ska sättas upp i 
hamnområdet. Det gäller 4 timmars resp 8 timmars tidsbegränsad parkering. Kostnaden för 
skyltarna gick på ca 3000 kr som delas på FUNQ, NQBK, Folkets Park och Systrarna Brådhes 
AB. Särskild beslutshandling finns. 
Vi beslutade också att alla i styrelsen fick en Nävekvarns kalender. Det finns några kvar att 
dela ut till andra representanter från Kommunen. Särskild beslutshandling finns. 
4. Ekonomisk rapport och medlemsutveckling 
2 st. nya medlemmar har tillkommit. 
Laila har varit i kontakt med Sparbanken ang. sponsring. Det har sitt möte i september. Hon 
återkommer efter det med besked. 
Laila konstaterade att ekonomin är i balans. 
5.Hamnfest 22 Maj 2021 
Vi beslutade att det ska vara en hamnfest i Funqs regi. 
Ansvariga från styrelsen är Hans och Tony. 
Vi förde en diskussion om upplägget. Förslag att byta namn till ex Nävekvarns festdag. Det kan 
göra att fler föreningar vill vara med så det händer aktiviteter på fler ställen i byn. 
Även att det skulle delas ut ett inf. blad var och vilken tid det händer saker. 
Vi tar upp det igen vid nästa styrelsemöte 
6. Turistguide 2021 
Ewa Wennström har på förfrågan tackat ”Ja” till att vara ansvarig för Nävekvarnsguiden 2021 
med stöd av Udo Ulrich som styrelsens kontaktperson. 
Förslag att guidens sträcker sig 2021/2022 för att inte var a säsongsbaserad. 
7. Besöksnäringsmöte i november och februari. 
Udo frågar Sandra Svensson från Nävekvarns camping om hon vill hålla i de här mötena. 
Udo är kontaktperson i Funq styrelse. 
8.Hamnutveckligsmöte 11 september 
Inbjudan är utskickad till berörda. 
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Vi var överens om att Funq driver mötena i fortsättningen. 
Att ta upp på mötet är hur går vi tillväga för att få bort långtidsparkerarna på hamnplan där 
för många långtidsparkerare skapar kaos vid vissa tillfällen. Vägföreningen fick i uppgift att se 
över det. Fredrik Vidstedt såg till att orangea skyltar tillfälligt kom upp. 
Resultatet är att det har blivit betydligt bättre. Platserna är inte tillräckliga och det behövs fler 
långtidsparkeringar. 
Kommunen tillsammans med NQBK behöver se över det. 
9. FUNQ information till allmänheten 
Vi beslutade att det är viktigt för förtroendet för FUNQ att vi genomför ett sådant möte.  
Där vi kan informera om affären, macken, skolan, bostadsbyggande, besöksnäring m.m. 
Prel. datum 24/10 kl. 13.00-15.00 i Brukslokalen. 
10.Statusrapporter 
-skrivelser är inskickade angående synpunkter på Översiktsplan 2040. 
-befolkningsstatistiken är positiv för Tunabergshalvön totalt för första halvåret 2020. 
-Hemsidan behöver ny design och uppdateras. Jill Brådhe åtar sig att bygg om hemsidan efter 
årsskiftet. 
-MEX (Mark- och Exploatering) vill ha ett Nävekvarnsutvecklingsmöte i sep /okt. 
-Möte med Näringslivsenheten ang. Landsbygdsutveckling 14/ 9 (ändrat till 21/9) 
Udo och Liz går. Lars anmäler dem. 
-Möte ang. bostadsutveckling 
Kommunen vill ha ett möte för att titt på bostadsutvecklingen. 
Ingemar och Lars bjuder ut politiker och tjänstemän för att trycka på bostadsbyggandet. 
1st. tomt är såld av Anebyhus vid de sju tomter som är till salu i Nävekvarns centrum. 
11. Funqs framtid  
är något vi behöver fundera över. Hur vill vi ha det i framtiden? 
12.Övriga frågor 
-Udo undrade hur man mäter besöksverksamheten. 
Det är Turistbyrån som för statistik. 
-Ulf informerade att det finns en hel del gammalt skrot vid återvinningsstationen som kommer 
att forslas bort inom kort. Bra initiativ av Ulf! 
13.Nästa möte 
7/ 10 i Brukslokalen. 
14.Mötet avslutades 
Ordförande tackade för kvällens möte 
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