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Protokoll fört vid styrelsemöte i FUNQ 19 maj 2021
Huvudfråga under sammanträdet är: Datum för Årsmöte.
Närvarande: Lars Waern, Tord Månsson, Tony Carlsson, Hans Sohlström, Udo Ulrich, Daniel
Larsson, Urban Franzén, Daniel Harnestam och Helena Larsson.
Plats: Folkets Park, (utomhus).
1.Mötets öppnande
Lars Waern öppnade mötet och hälsade alla välkomna i Folkets park. 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
Udo Ulrich valdes att jämte ordförande justera protokollet.
3. Genomgång av protokoll från föregående möte.
Föregående protokoll (30 mars) lades till handlingarna.
4. Ekonomisk rapport och medlemsutveckling
Ekonomin är i balans.
Det är nu 157 medlemmar varav 5 föreningar/företag.
5.Statusrapporter
-affären är nu öppnad med alla servicefunktioner som Funq ansåg ingår i ”Servicepunkt”.
Elstolpar för billaddning och pant/retur är under utveckling och även ATG och Svenska spel.
Funq tycker det vore önskvärt att lokala föreningar gör sina inköp hos Brådhes och då kan få
en viss rabatt.
-Nävekvarns turistguide är klar med 5000 ex. Tony och Udo hämtar dom hos Österbergs
tryckeri och deponerar dom på lilla turistbyrån vid sidan om Brådhes hamnkafé.
Udo e-postar ut till annonsörerna att de kan hämta broschyrer för egen distribution.
Daniel H tar en låda för utplacering på olika platser. Udo hör av sig om han behöver hjälp med
distributionen.
Kostnad för broschyrerna är ca 25000 kr. Annonsintäkterna blir ca 34000 kr.
Ev. vinst kommer gå till bla. framtida ungdomsstipendiater.
-Turistbyrå och offentlig toalett i Nävekvarns hamnområde
Nyköpings kommun har beslutat att inte ha någon bemannad turistbyrå och inte skjuta till
några ekonomiska medel till en offentlig toalett.
Verksamhetsutövarna i hamnområdet tillsammans med Funq har gemensamt löst den frågan
för invånarnas och turisternas bästa.
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Det kommer att ställas ut blomlådor i hamnområdet för att höja trafiksäkerheten liksom
tidigare år. Det är också viktigt att de placeras ut så att det är trafiksäkert.
Allt det här finns det beslutshandling på.
-p-platser i hamnområdet
Några p-platser måste tas bort närmast drivmedelstanken så tankbilen kan komma runt.
Vägföreningen och NQBK har skyltat om till 3 timmars parkering mittemot Systrana Brådhes
på NQBK mark.
Parkplan ska målas upp för parkeringsplatser. Kommunen har signalerat nu i maj att de är
tveksamma till detta vilket var helt OK i höstas.
Kommunen är påmind om att det behöver åtgärdas.
Funq har tillsammans med Vägföreningen skickat in förslag på var långtidsparkeringar kan
vara.
-Utveckling av hamnområdet, nästa möte blir i september 2021.
Funq hemsida bekostas av FUNQ medlemmar och är till för att presentera medlemmarnas
information. Under pandemin har vi dock tillåtit att ickemedlemmar kan i mån av resurser få
lämna in förslag för publicering. Avgörs från fall till fall. (Vissa krav har ställts från en
ickemedlem.) FUNQ policyn för hemsidan följs.
Visst arbete pågår för att på sikt förändra hemsidan.
6. FUNQ årsmöte
Vi beslutade att årsmötet blir den 11 september kl. 13.00. Planering genomförs av ordf.,
v.ordf., kassör och sekr..
7. Allmänt informationsmöte
Beslut att vi har ett efter årsmötet, 11 september kl.14.00
Vi planerar vidare för innehållet.
8.Landbygdstrategin. Arbetsgrupp
Lars och Daniel L. var med på ett digitalt möte som Kommunen inbjöd till.
En arbetsgrupp i Funq vore bra som kan ligga på i de vi anser är viktigt för Tunabergshalvön.
Daniel H kom med förslaget att fråga medlemmarna om det finns intresse av att var med i den
Gruppen Lars mejlar ut och frågar efter intressenter. Styrelsen ska var sammanhållande.
9. Föreningslivet i Nävekvarn, antalet föreningar. Samordning
Frågan lyftes. Hur får vi fler engagerade i föreningslivet? Kan man tänka mer som projekt? Tas
upp vid kommande styrelsemöten.
10.a Kan vi få med personer från övriga delen av Tunabegshalvön i FUNQ styrelse?
Vi diskuterade om vårt namn FUNQ är för förknippat med Nävekvarn. Kan ett namnbyte vara
ett förslag? Vi funderar till nästa möte och tar upp frågan igen.
10.b. Daniel L. föreslog att alla föreningar i Nävekvarn bör vara medlemmar i Nävekvarns
Räddningsvärn.
Styrelsen beslutade att FUNQ går på det förslaget och blir medlemmar för en kostnad på 500
kr för 2021.
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11. Insända frågor om offentlig cykelpump samt trafiksäkerheten på Malmvägen
Frågan var att sätta upp blomlådor på Malmvägen för att höja trafiksäkerheten. Frågan har
diskuterats många gånger, även med Kommunen som inte ser det som trafiksäkerhetshöjande
åtgärd. Vägföreningen har sagt nej till det men tittar på andra alternativ. Det gäller främst vid
skolan som en teknisk lösning kan vara aktuell. FUNQ stödjer förslaget som Vägföreningen
föreslår vid skolan.
Offentlig cykelpump bedöms inget behov av i Nävekvarn så frågeställningen avslås. Finns
behov föreslår vi att frågeställaren vänder sig till t.ex. Cykelfrämjandet.
12.Övriga frågor
Urban tog upp att det körs för fort på Kvarsebovägen. Diskuterades och vi konstaterade att
det är Trafikverkets väg och de gör regelbundna trafikmätningar på D511 som vägen heter.
Vi tar upp det på nästa möte.
Daniel H undrar hur det ser ut för övriga föreningars ekonomi nu under pandemin.
Diskuterades.
13. Nästa möte onsdagen 18/8 kl. 19,00
Lokal meddelas senare
14.Mötet avslutades
Ordförande tackade för många bra diskussioner och beslut under kvällens möte.
Vid protokollet
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