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Protokoll fört vid styrelsemöte i FUNQ 7 oktober 2020 
 
Närvarande: Lars Waern, Tord Månsson, Urban Franzén, Hans Sohlström, 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 
Ulf Myrman valdes att jämte ordförande justera protokollet. 
 
3. Genomgång av protokoll från föregående möte. 
Föregående protokoll lades till handlingarna. 
 
4. Ekonomisk rapport och medlemsutveckling 
 Laila har meddelat att ekonomin är i balans. 
Medlemsantalet är 111st. 105 privatpersoner och 6 företag/föreningar. 
 
5.Möte med kommunrepresentanter 18 september 
Lars, Urban och Ingemar var och träffade Martina Hallström, ordförande i Tillväxt- och 
Landsbygdsutskottet i Kommunstyrelsen. Anna Af Sillén, oppositionsråd hade förhinder. 
De diskuterade bostadsbygget och frågorna var ”vad har hänt med utredningen ang. 
hyresbostäder i kommunfastigheters försorg?” och ”När finns kommunala tomter till 
försäljning på Tunabergshalvön?” 
Martina skulle ta red på hur långt det har kommit. 
Nästa möte är 13 oktober med oppositionsrådet. 
 
6. Möte ang. Landbygdstrategin 
Det var ett uppföljningsmöte på serviceplanen. Udo var där och upplevde att det var ett bra 
möte. 
KS beslutade den 28/9–20 att en ny landbyggdstrategi ska tas fram. Klar 2022. 
 
7. Hamnutvecklingsmöte 11 september 
Lars tyckte det var ett bra möte. Positiva idéer och synpunkter kom fram. 
 
8.Möten för att utveckla kommunens mark i Nävekvarn 
Hans Welf är sammanhållande. MEX har tittat på dammen. Den är kraftigt förorenad och det 
växer växter som inte tillhör dammens fauna. Mycket behöver göras och det ligger på en 
kostnad på 4–5 miljoner. 
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Det behöver göras en särskild utredning högre upp. Frågan har väkts hos Martina Hallström 
och ska även tas med Anna Af Sillén. 
 
9. Affären och macken 
Affärslokalerna var mer hårt nedgången än vad Liz trott. Renovering pågår och fler saker att 
åtgärda har dykt upp. 
Liz hoppas fortfarande på att kunna öppna okt/nov. Ev. i en mindre skala från början. 
Hon ska även kolla upp om hon kan sälja bussbiljetter. 
 
Macken: 
Tank för bensin är inte beställd ännu. Leveranstid är 6 v. och sedan tid för montering. 
Nqbk har fått bidrag från kommunen och länsstyrelsen som täcker i stort sett hela kostnaden. 
Funq har varit en ”brobyggare” i sammanhanget. 
Diesel finns redan från Qstar. 
Det är sedan en kombinerad diesel- och bensintank som avses beställas. 
 
10.Hamnfest 2021 
Hans Sohlström har börjat planeringen för hamnfest. 
Ev. namnbyte på festen läggs på is så länge. 
 
11. Turistguide 2021 
Ewa Wennström gör den med stöd från Udo. De startar vid årsskiftet. 
Guiden bygger på annonsörer så vi får succesivt se vem och vilka som vill annonsera. 
 
12.Allmänt infomöte 24 oktober 
Vi diskuterad olika förslag. 
Vi beslutade på förra styrelsemötet att det är viktigt för Funqs förtroende att ett sådant blir 
av. 
Vi kan ta emot 35 personer för att följa Folkhälsomyndighetens anvisningar. 
Vi tog beslutet att vi har 2 möten om det behövs. Kl. 13.00 och 14.00. 
Lars gör en inbjudan och mailar ut. Det sätts även upp på anslagstavlorna. Det kommer att 
behövas göra en föranmälan. 
Liz kommer och berättar om affären och Kurt berättar om macken. Blir det tid över pratar vi 
om bostadsbygget. 
 
13.Funq infoblad 
Vi beslutade att ett sådant är bra och att vi ska ha det. 
Lars gör infobladet. Förslag och ändringar ska göras till honom senast 1/11. 
Vi skriver ut det hos Nqbk och ett par stycken träffas och viker ihop det. 
 
14.Besöksnäringsmöte i november och februari 
Udo och Sandra Svensson håller i de mötena. 
Nästa möte är 5/11 kl. 19.00 i Marinans guesthouse. 
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15.Statusrapporter 
-Funq och vägföreningen har lämnat in ett underlag för p-platser på parkplan till kommunen. 
En trafikingenjör ska titta på förslaget. 
-Vägföreningen har märkt upp träd med vita siffror som ska fällas. Underlaget är inlämnat till 
kommunen. 
-stipendier vid årsmötet 2021 
Vi funderar till nästa styrelsemöte om en ev. kandidat /kandidater. 
-Hemsidan är budgeterad till max 10.000kr/år = intäkter för medlemsavgifter. 
 
16. övriga frågor 
Ulf meddelade att kommunen har varit och tagit bort skrotet vid återvinningsstationen. Bra 
jobbat Ulf! 
 
17. Nästa möte 4/11. 
 Lokal meddelas senare. 
 
18.Mötet avslutades 
Ordförande tackade för kvällens möte 
 
Vid protokollet 

Helena Larsson 

Helena Larsson 
 
Justeras 

Lars Waern                              Ulf Myrman 

Lars Waern   Ulf Myrman 
 


