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Protokoll fört vid styrelsemöte i FUNQ 17 mars 2015 
 
Närvarande: Ulf Myrman, Inga-Britt Söderström, Gunnel Linnertz, Ulrika Harnestam, Sandra 
Svensson, Stig Isaksson, Lars Waern, Hans Sohlström. 
Frånvarande: Kurt Lilja, Ingemar Lind 
 
§ 1  Mötets öppnande och val av ordförande till mötet 
 
Lars Waern valdes till ordförande för mötet och hälsade alla välkomna till Marinans 
Guesthouse.  
 
 
§ 2  Val av justeringsperson att jämte ordförande justera protokollet 
 
Inga-Britt Söderström valdes att justera protokollet. 
 
 
§ 3  Styrelsens arbetssätt 2015 
 
Mellan styrelsemötena arbetar ledamöterna med ålagda uppgifter. Kommunikationen 
mellan mötena sker främst via mail. Ett arbetsutskott utsågs. Deltagare i detta arbetsutskott 
är Gunnel Linnertz, Inga-Britt Söderström samt Lars Waern. 
 
§ 4  Val av ordförande 
 
Gunnel Linnertz valdes till föreningens och styrelsens ordförande fram till den 31 maj.  
 
 
§ 5 Styrelsemöten våren 2015 
 
Tider för kommande styrelsesamanträden bokades till måndagen den 20 april, tisdagen den 
26 maj samt måndagen den 15 juni. Mötestiden är 18.00 och platsen Marinans Guesthouse.  
 
§ 6 Föreningsmöte 
 
Nästa föreningsmöte planeras hållas i början av hösten då också beslutstillfälle för de nya 
stadgarna ges.  
 
 
§ 7 Statusrapporter från pågående projekt 
 
Gym – Ulf Myrman 
NGIF får tillgång till gymmets lokaler i vår. Då kan renoveringsarbetet med lokalerna 
påbörjas vilket betyder att ett gym kan förväntas stå klart till hösten. I dagsläget är det dock 
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oklart hur projektet ska finansieras. NGIF söker sponsorer för gymmet. Frågan kring 
finansieringen av gymmet kommer att beröras på söndag då NGIF har årsmöte.  
 
Hamnfest – Inga-Britt Söderström 
Hamnfestkommittén har fått nya medlemmar i år vilket bidrar till nya idéer på aktiviteter till 
årets hamnfest. Bland annat: Ankracet kommer i år att tas bort och andra aktiviteter 
tillkommer. Flera fotografer kommer i år att få i uppdrag att dokumentera hamnfesten.  
 
Turistbroschyr – Sandra Svensson 
24 företag och föreningar kommer annonsera i årets turistbroschyr. Åtta företag ställer upp 
som sponsorer för broschyren. Det mesta materialet har kommit in och ska nu 
korrekturläsas av Stina Sidwall på Djupviks gård. Broschyren förväntas bli klar i månadsskiftet 
april - maj. 
 
Hemsidan – Lars Waern 
Antalet besökare på hemsidan ökar kontinuerligt. Fler företag vill annonsera där. Ett nästa 
steg för FUNQ att synas på Internet är en egen sida på Facebook. En provperiod kring detta 
beslutades att påbörjas under 2015. En provsida planeras att göras i samband med att 
Turistbroschyren marknadsförs. 
 
§ 8   Vindkraftverk på Vikbolandet 
 
Styrelsen beslutade att ge i uppdrag till Lars Waern att författa en skrivelse i frågan om 
byggnation av vindkraftverk vid Marviken i Bråviken. Skrivelsen ska skickas till Nyköpings 
kommun, Norrköpings kommun samt länsstyrelserna i Östergötland och Södermanland. I ett 
senare skede kommer skrivelsen eventuellt även skickas till miljödomstolen.  
 
§ 9   Beslut om medlemsbrev 
 
Styrelsen beslutade att skicka ut ett medlemsbrev till de medlemmar från 2013 och 2014 
som ännu ej har betalat medlemsavgift för 2015. Detta brev kommer att skickas ut under 
kommande vecka. Ett relativt stort antal nya medlemmar har tillkommit hittills under 2015. 
 
 
§ 10   Ekonomi 
 
Kassören informerade styrelsen om det aktuella ekonomiska läget. 
  
  
§ 11   LDL-projektet slutfört och arbetsgruppernas framtid 
 
Lars Waern fortsätter att driva frågor kring kommunikation. Kommunikationsgruppen 
behöver samlas inför att länstrafiken ska uppdatera sina tidtabeller till hösten. 
Boendegruppen har haft möte med Nyköpingshem. Det finns en efterfråga på fler 
seniorboenden i Nävekvarn. Turismgruppen är igång genom arbetet med årets 
turistbroschyr. Turismsamverkansgruppen kommer att träffas till hösten för en utvärdering 
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av sommarsäsongen. Styrelsen uppmanas fundera över nya arbetsgrupper till 
nästkommande styrelsemöte.  
 
 
§ 12                Rapport från kommunbygderådet 
 
Gunnel rapporterade från kommunbygderådets två senaste möten. I och med att Gunnel 
avgår från kommunbygderådet så väcktes frågan om hur Nävekvarn kommer representeras i 
kommunbygderådet framöver. Frågan bordlades till kommande styrelsemöte.  
 
 
§ 13               FUNQ’s strategiarbete 
 
Lars Waern ska skicka ut information om tidigare tankar kring strategiarbetet för FUNQ till 
styrelsens medlemmar. Frågan bordlades till kommande styrelsemöte.  
 
 
§ 14               Projektkalender 
 
Projektkalendern kommer att uppdateras vid kommande styrelsemöte. 
 
 
§ 15               Hyttans framtid 
 
Det finns en oro för fritidsverksamheten Hyttans framtid. NGIF kommer att besöka skolan för 
att se om det finns något intresse bland föräldrar att engagera sig i verksamheten. Frågan 
bordlades till kommande styrelsemöte.  
 
§ 16               Postadress för FUNQ 
 
Postadress för FUNQ är Parkvägen. Sekreteraren ansvarar för att postlådan töms.  
 
§ 17               Mötet avslutades 
 
Ordförande tackade för kreativa inlägg och beslut och avslutade mötet. 
 
 
 
Vid protokollet                                                          
 
 
 
 
Sandra Svensson 
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Justeras  
 
 
 
Lars Waern   Inga-Britt Söderström                                                     
 
 


