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Protokoll fört vid styrelsemöte i FUNQ 10 januari 2023 i 
Brukslokalen. 
 
Närvarande: Lars Waern, Ingemar Lindh, Liz Brådhe, Daniel Larsson, Ronny Franzén, Tony 
Carlsson och Helena Larsson. 
 
1.Mötets öppnande 
Lars Waern öppnade mötet och hälsade alla välkomna i Brukslokalen. 
 
2. Val av ordförande, sekreterare samt justerar 
Lars Waern valdes till ordförande för mötet 
Helena Larsson valdes att föra mötets protokoll 
Tony Carlsson valdes att jämte ordförande justera protokollet. 
 
3. Genomgång av protokoll från föregående möte 16 november och 13 december 
(begränsat) 
Föregående protokoll lades till handlingarna. 
 
4. Ekonomisk rapport och medlemsutveckling. 
Ekonomin för 2022 är i stort enligt budget. 
Utgift för lokalhyra har ökat lite eftersom vi hade politikermötet och allmänna info. mötet. 
Förslag att via alternerar bland de olika föreningarnas lokaler när vi har styrelsemöte. 
Medlemsantalet uppgick till 170st. år2022. Det ser lovande ut inför 2023. 
12st. har redan betalat medlemsavgiften. 
 
 5. Statusrapporter 
-stipendier, vi beslutade om en kandidat. 
Daniel Larsson bjuder in personen till årsmötet. 
-infobladet 2023, 900 ex är upptryckta och inbetalningskort ligger i för medlemsavgiften 2023. 
Daniel Harnestam sammanhåller för flera föreningars utdelning till boende i samhället. 
-Nävekvarnsguiden 2023, Ewa Wennström kan tänka sig göra den även i år.  
Kostnaden för tryckning hos Österberg har ökat så vi behöver även höja annonskostnaderna. 
Totala utgiften för guiden kommer ligga runt 32 000 kr som ska täckas av annonsintäkterna. 
Vi beslutade att vi gör guiden även i år. 
-Hamnfest 2023, den kommer vara 27 maj (Pingsafton) 2023 och planeringsarbetet är 
påbörjat av Folkets Park. 
Det kommer troligtvis bli ett band som spelar några låtar under eftermiddagen för att sedan 
spela i Folkets park på kvällen. 
Funq kommer att medverka med ett info.bord. 
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Kanske kommer Tunabergs Hembygdsförening medverka med info att det är 400 år sedan 
Nävekvarns Bruk startade. (1623 – 2010) 
-Informationstavlan vid infarten, Liz har varit i kontakt med Torbjörn Dahlström och han kan 
hjälpa till med layouten. 
Kommunen gör en karta. Vi trycker upp fler ex av kartan för att ha som reserv. 
Vi bedömer att det kan finnas möjlighet att söka bidrag från landsbyggnadsmiljonen. 
Arbetet fortgår. 
 
6. Årsmötet 11 mars 2023 kl. 13.00 i Brukslokalen 
Kallelse är utskickat till de mejladresser vi har. Det är även utlagt på hemsidan, sociala medier 
och på anslagstavlan. 
Årsberättelse 2022 är klar 
Valberedningen kommer kontakta var och en om fortsatt medverkan i styrelsen. 
Laila har gjort den ekonomiska redovisningen som Lars delgav oss. Laila kontaktar revisorn. 
Verksamhetsplanen 2023 gick vi igenom och vi pekade på att laddstolpar behövs. 
Stipendium delas ut till kandidater som gör något extra för barn och ungdomsverksamheten. 
Lars och Helena överlämnar underlag till Stig, revisorn. 
 
7. Allmänt informationsmöte 11/3 kl. 14.00 i Brukslokalen 
Vi diskuterade och kom med förslag på tänkvärda ämnen att bjuda in för information. 
Förslag var samhällsbyggnad, Gästabudsstaden, Turistchefen, Räddningsvärnet. Affären och 
Vägföreningen. 
 
8. Övriga frågor 
-Harriet Nilsson, Kommunens näringslivsenhet vill komma och ge information om tillväxt och      
 etablering för företagare 31/1–23 kl.14.00 -17.00 i Brukslokalen. 
 Näringslivschefen Ola Pettersson och Kommunalrådet Ahmad Eid kommer också. 
 -Flügger färg har gett oss ett erbjudande om andelsveksamhet. Vi tackar för erbjudandet  
  men tackar nej.  
 -  Ronny uppmärksammade att Koppartorp inte finns med som namn på Nävekvarnsguidens   
   första sida. Det finns annonsörer från Koppartorp. 
 
10. Nästa möte 11/3 kl. 12.00 i Brukslokalen. 
 
 11.Mötets avslutande. 
  Ordföranden tackade för många kreativa inlägg och diskussioner och avslutade kvällens 
   möte. 
   Vid protokollet 

  Helena Larsson 

     Helena Larsson 
 
    Justeras 

   Lars Waern                          Tony Carlsson 

     Lars Waern  Tony Carlsson 


