2015-10-21

Protokoll
Från styrelsemöte i FUNQ 2015-10-19 kl 18 i Swedeport Marinas lokaler
Närvarande: Lars Waern, Stig Isaksson, Ulf Myrman, Inga-Britt Söderström, Ulrika Harnestam och
Gunnel Linnertz
1.

Mötets öppnande

Mötet öppnades och till mötesordförande valdes Lars Waern, till sekreterare för dagen Gunnel
Linnertz och till justerare Stig Isaksson.
2.

Föregående mötesprotokoll

Lars Waern föredrog protokollen från föregående styrelsemöte och extra föreningsmöte. Det
noterades att föreningsmotet godkändes de ändrade stadgarna, vilka därmed trädde i kraft.
FUNQs styrelse består numera av tio ordinarie ledamöter, fem från föreningslivet och fem övriga
representerande företagare och enskilda. Protokollen godkändes och lades till handlingarna.
2.


Statusrapporter:
Informationsmötet 12 sept

Mötet var mycket välbesökt och intressanta frågor/idéer kom fram för utveckling av
Nävekvarn med omnejd. Styrelsen menade att ambitionen bör vara att hålla minst två
allmänna informationsmöten, ett vår- och ett höstmöte.


Gym

Ulf Myrman meddelade att Nyköpingshem har lämnat in bygglovshandlingar för att
kunna nyttja lokalerna i G:a Tunabergsgården till Gym. Ev kan bygglovet ges vid ett sk
tjänstemannabeslut, vilket skulle påskynda handläggningen. Så snart bygglovet är klart
påbörjas iordningsställandet av gymmet.


Utveckling av hamnområdet, erfarenheter 27/8, nästa möte 29/10.

Ett samverksansmöte hölls den 27 augusti och nästa är planerat till 29 oktober.
Kommunen anser det är viktigt att mötena hålls eftersom syftet är att gemensamt blicka
framåt och för att främja lokal samverkan.
Vid kontakt med kommunen efterfrågades FUNQs synpunkter på inkommen skrivelse
från NQVF ang vägsträckning i hamnområdet. Efter diskussion där trafiksäkerheten
särskilt poängterades, godkändes förslag till skrivelse med tillägget att ”Expertutlåtande
om vägdragningen bör inhämtas från t ex Sweco”.



Turistbroschyr, erfarenheter (kompl/inriktning)
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IB meddelade att ett möte ang turistbroschyren är inplanerat av Sandra Svensson och
Micke Sundvall.


Hamnfest, erfarenheter (kompl/inriktning)

Uppsummeringsmöte har hållits för att vinna erfarenheter från årets evenemang, nästa
års hamnfest har beslutats till 2016-07-02 och planeringen är igång.


Hamncafé, erfarenheter (kompl/inriktning)

Styrelsen underströk vikten av att caféfrågan löses tidigare än hittills. Frågan bevakas
kontinuerligt, och det är kommunen som håller i taktpinnen.


Sn besök i Nävekvarn 20 okt

Lars Waern har tipsat om temat ”Från bruksort till marint turistcentrum”.


Skolfrågan inkl skolbussfrågan

Frågan diskuterades och Lars och Ulrika tar fram skrivelse till Nyköpings
Kommunbygderåd om deltagande från FUNQ i den referensgrupp som KBR har bildat. I
det sammanhanget bör även skolbussfrågan beröras.


Vindkraft Marviken

Opinionsgruppen Broxviksgruppen har nytt möte den 22 oktober. Lars Waern deltar
tillsammans med ordinarie deltagaren Kurt Rindstål. Mark- och Miljödomstolen har
begärt förtydliganden i den inlämnade tillståndsansökan från konsortiet.


Bussturtidtabellen

Urban Franzén och kommunikationsgruppen har nått framgång i och med att beslut har
tagits om en fredags- och lördagstur kl 23 från Nyköping. 0620-turen på sommaren tas
bort. Fortsatta diskussioner om sänkt biljettpris pågår.
3.

Ekonomisk rapport och medlemsutveckling

Inget anmärkningsvärt har inträffat sedan förra mötet, dock två nya privatpersoner som
medlemmar.
4.

Uppdatering av projektkalender

Uppdatering skedde vid senaste möte, inget nytt att tillägga5.

Övriga frågor

På förslag från IB beslöts att tio adventsljusstakar skulle inhandlas för att sprida lite hamnfestljus
även i december.
Hemsidan har haft 24395 besökare sedan årsskiftet, därav 16 069 unika besökare
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Inlämning av bidrag till evenemangskalendern skall vara inne hos Lars Waern senast 2016-03-30.
Ändringar och tillägg därefter den första och femtonde varje månad.

Skrivelse om bron (vid Coop) har lämnats till kommunen och svar erhållits den 28 sept. NQVF
äger frågan om åtgärder.
Den 31 aug inlämnades skrivelse om upprustning av Parkbadet. Möte harhållits i kommunen och
ärendet följs upp.
Styrelsen beslöt att ge ut ett infoblad (i likhet med 2015) även i början av 2016. Material skall
vara klart i januari för samdistribution via NGIF i februari.
Styrelsen beslöt att avstå från annonsering om Nävekvarn i olika turistmedia p g a det höga
priserna.
6.

Nästa möte

Beslöts till den 2 december2015 i Båtklubbens lokaler.
7.

Mötets avslutande

Ordförande avslutade därefter mötet och tackade både mötesdeltagandena och för lån av lokal.
Vid protokollet

Justeras

Gunnel Linnertz

Lars Waern
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