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Protokoll fört vid styrelsemöte i FUNQ 12 januari 2022
Plats: Brukslokalen.
Närvarande: Lars Waern, Tony Carlsson, Hans Sohlström, Udo Ulrich, Daniel Larsson, Ingemar
Lindh, Liz Brådhe, Tord Månsson 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 justerare
Lars Waern valdes till ordförande för mötet
Helena Larsson valdes att föra mötets protokoll
Daniel Larsson valdes att jämte ordförande justera protokollet.
3. Genomgång av protokoll från föregående möte.
Informationsbrev till nyinflyttade behöver vi jobba vidare med.
Bron på Parkvägen över Näveån kommer att besiktigas av Kommunen.
Behov av fler parkeringsplatser behöver lyftas med Kommunen, bl.a Parkplan.
En skrivelse är gjord till Trafikverket om skyltning vid E4. Där föreslår vi att det borde sitta
vägvisningsskyltar mot Nävekvarn.
- Avfart söderifrån vid Kungsladugård (Trafikplats 132)
- Avfart norrifrån vid Kungsladugård (Trafikplats 132)
- Innan cirkulationsplats Västerleden vid avfart mot Oxelösund
Föregående protokoll lades till handlingarna.
4. Ekonomisk rapport och medlemsutveckling
Ekonomin är i balans.
Det är 164 medlemmar varav 8 föreningar/företag.
5.Hamnutvecklings möte
Vi diskuterade formen och vikten av att ha ett sådant möte. Viktigt för utvecklingen av
Nävekvarn bl.a. mot bakgrund av att det i Översiktsplan 2040 står att Nävekvarn är en
besöksnäringsnod.
Beslut togs att vi överlåter ansvaret till de aktörer som finns i hamnen. NQBK, Marinan.
Brådhes, Campingen och Folketspark samt med stöd av Nävekvarns Vägförening. Det blir även
ett namnbyte till ”Verksamhetsutveckling i hamnområdet”, ”Hamngruppen” eller
motsvarande. Särskilt möte ang detta den 14/1.
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6. Statusrapporter
- Stipendier, vi kom fram till ett beslut och Helena bjuder in kandidaten till Årsmötet 12 mars
2022.
- Funq informationsblad 2022, är färdigtryckt. De kommer att delas ut i januari i Nävekvarn
med omnejd genom NGIF försorg (Samarbete). Vi tackar för det.
Ett inbetalningskort för medlemsavgiften ligger även med.

-

-

-

Turistguiden 2022, Udo informerad att Ewa börjar med den nästa vecka.
Hamnfest 2022, Hans meddelar att tillstånd är sökta och övrigt arbete fortgår.
Informationstavlan vid infarten, Kommunen har meddelat att tillgängligheten vid
busshållplatsen behöver se över genom Trafikverkets försorg. Det kan vara så att
tavlan behöver flyttas lite på.
Arbetsgruppen (Liz, Hans och Tony) tar med sig det i sitt fortsatt arbete.
Politikermöte inför valet liksom 23 augusti 2018, vi har den inriktningen att det är
viktigt och intressant för allmänheten. Vi tänker att det ska vara i augusti 2022. Vi tar
upp det igen efter årsmötet.
21 januari prel. möte med Linda Kummel på Samhällsbyggnad är inte klart ännu p.g.a.
restriktioner under pandemin.

7. Årsmöte 12 mars 2022 kl. 13.00 i Brukslokalen
Kallelse är utlagd på hemsidan, Facebook. Uppsatt på anslagstavlor och utskickad via mejl.
Vi diskuterade ordförande på årsmötet och kom fram till några förslag.
Daniel L. håller i kontakten.
Micke från valberedningen ställde frågan om vi i styrelsen valde att sitta kvar. De flesta gör
det. Han fick förslag på några namn att fråga om de ville komma med i styrelsen.
Vi gick igenom årsberättelsen 2021 och gjord några justeringar. Lars lägger den i Funq
brevlåda så alla kan skriva under den senast söndag.
Vi gick även igenom resultatrapport, balansrapport och verksamhetsplanen för 2022.
Alla dokument är utmejlade till oss i styrelsen.
Övrig information till allmänheten (12/3 kl. 14), önskvärt vore on Trafikverket kunde komma
och ge information hur det tänker på vägarna och framkomligheten för oss på
Tunabegshalvön.
Personer inifrån Kommunen är tillfrågade och vi väntar på svar.
Vi kommer även i år ge ett bidrag till cancerfonden i stället för att bjuda på kaffe.
Helena meddelar Laila det.
Vi är observanta på om vi behöver ta nya beslut med anledning av smittspridningen i
framtiden.
8. Övriga frågor
- visualisera historien om det gamla brukssamhället är en bra tanke. Vi tycker att det vore en
fråga för hembygdsföreningen att fundera över. (Efter kontakt med Hembygdsföreningen vice
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ordf. konstateras att de redan påbörjat ett liknande projekt. De har ett möte 9 febr som någon
ur FUNQ kommer att närvara vid. / Lars Waerns kommentar efter styrelsesammanträdet.)
9. Nästa möte 12 mars 2022 kl. 12.00 i Brukslokalen
10. Mötets avslutande
Ordförande tackade för många bra diskussioner och beslut under kvällens möte.
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