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Protokoll fört vid styrelsemöte i FUNQ 9 januari 2017
Närvarande: Lars Waern, Ulf Myrman, Sandra Svensson, Carina Haglund, Hans Sohlström,
Ingemar Lindh, Stig Isaksson, IngaBritt Söderström, Marie Bermar Vistedt
§1

Mötets öppnande

Lars Waern öppnade mötet och hälsade alla välkomna till NQBKs klubblokal.
§2

Val av ordförande

Lars Waern valdes till ordförande för mötet.
§3

Val av sekreterare

Sandra Svensson valdes till sekreterare för mötet.
§4

Val av justeringsperson att jämte ordförande justera protokollet

Inga Britt Söderström valdes att jämte ordförande justera protokollet.
§5

Ekonomisk rapport och medlemsutveckling

Medlemsantalet är oförändrat sedan förra styrelsemötet och ekonomin är i balans.
§6

Skrivelser

FUNQ har skickat en skrivelse till Mark- och miljödomstolen i Växjö och påtalat sin aktiva del i
processen kring vindkraften, samt att man vidhåller de åsikter som tidigare framförts. FUNQ önskar bli
uppdaterade i den fortsatta processen efter överklagandet av beslutet. Mark- och miljödomstolen har
svarat att de tagit emot skrivelsen och att de nu har avslutat ärendet och den 15 dec2016 lämnat över
till nästa instans.

§7

Stipendier

Styrelsen beslutade att inte gå vidare med ett samarbete med skolan angående stipendieutdelning till
elever just nu. Ulf och Inga Britt startar en arbetsgrupp och arbetar vidare med idén kring ett
stipendiesamarbete med fritidsgården Hyttan. De tar fram information kring detta till nästa
styrelsesammanträde.

§8

Utveckling av hamnområdet

Senaste hamnutvecklingsmötet ägde rum i november. Sedan dess har byggnationen av
campingens servicebyggnad påbörjats något senare än planerat. Enligt tidsplan ska denna
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vara färdig i slutet av april. I skrivandes stund finns inga skrivna kontrakt för camping eller
caféverksamhet i hamnen. FUNQ har framfört önskemål om krav på utökade öppettider i
kontraktet mellan caféentreprenören och Nyköpings kommun. Nästa hamnutvecklingsmöte är
den 26 januari kl 15.00 i NQBKs lokal. Lars går ut med kallelse till mötet denna vecka. Från
FUNQ kommer Inga Britt, Hans, Ulf och Lars att delta.
§9

Bostadsutveckling

Den 12 januari träffar Lars och Ingemar VD för Nyköpingshem för diskussion kring planering av
bostadsbyggnation i Nävekvarn.

§ 10

Besöksnäring

Carina har tagit fram och skickat in underlag för annons till Sörmlandskartan. Inga Britt ska undersöka
möjligheten att ta fram vykort utifrån den bilden. Torsdagen den 16 februari kallar FUNQ till ett
besöksnäringsmöte i Brukslokalen. Lars skickar kallelsen. Sandra, Ingemar och Marie ansvarar för
mötet.

§ 11

Skolan

Ingen ny information har framkommit kring skolan. Detta är en prioriterad fråga som FUNQ fortsätter
att bevaka.

§ 12

Masugnsdammen

Stig informerade styrelsen om läget kring restaureringen av Masugnsdammen. Planerad uppstart för
arbetet är april/maj. Arbetet kommer att ta ca fyra månader vilket betyder en torrlagd damm över
sommaren 2017.

§ 13

Bron Industrivägen

Bron är i behov av renovering. För trafiksäkerheten vid skolan behöver bron bli körbar så att trafiken
vid skolan kan omdirigeras till bron vid Industrivägen. Vägföreningen ska kontakta Magnus Pirholt,
gatuchef på Nyöpings kommun angående problematiken kring bron.

§ 14

Trafiksäkerheten

Vägföreningen har tillsammans med NTF gjort två trafikräkningar på Nyköpingsvägen vid
infarten till Nävekvarn. Dessa mätningar visar att vägen trafikeras av ca 12 000 bilar varje
vecka under högsäsong. Styrelsen diskuterade möjligheten att göra flera mätningar och då
även vid infarten från Kvarsebo. Stig tar med sig frågan till Vägföreningen.
§ 15

Informationsblad
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Informationsbladet är tryckt och kommer att delas ut av NGIF i slutet av januari.
§ 16

Turistguide 2017

Styrelsen konstaterade att guiden har varit värdefull för besöksnäringen i Nävekvarn. Det är
dock svårt att få fram någon som är villig att lägga ner tiden som krävs för att ta fram guiden.
Styrelsen beslutade att inte ge ut någon egen turistguide för 2017. Istället ska frågan ställas till
Sandra och Micke på SwedePortMarina om de kan tänka sig att sätta samman ett gemensamt
material för annonsering i Utflyktsvägen. FUNQ ställer sig positiva till att finnas med i denna
annonsering. Om Sandra och Micke tackar nej till detta så släpper FUNQ den
marknadsföringsfrågan under 2017.
§ 17

Hamnfest 2017

Hamnfesten kommer genomföras lördagen den 3 juni. Hans ansvarar för att tillståndsansökan, budget
samt förlustbidrag är klart till nästkommande styrelsemöte. Hans ska även avisera om det nya datumet
på FUNQs anslagstavla. Lars lägger ut information om tidpunkt för festen på hemsidan och Inga Britt
gör samma sak på Nyköpingsguiden.

§ 18

Årsmötet

Lars ska undersöka möjligheterna att visa filmen ”Håll Truten” på årsmötet. Kallelse till mötet har sänts
ut via mail till medlemmar, på anslagstavlan samt hemsidan. Revisionshandlingarna ska lämnas över
till Stig Jonsson vid nästkommande styrelsemöte. Verksamhetsplanen för 2017 och klar. Sandra och
Inga Britt ansvarar för fika på årsmötet.

§ 19

Kommunbygderådet

Kommunbygderådets nästa möte är den 2 februari. Styrelsen uppmanades att fundera över
möjliga frågor att lyfta vid detta möte.
§ 20

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte bokades till måndagen den 20 februari i NGIFs klubblokal kl 18.00.

Vid protokollet
Sandra Svensson

Justeras
Lars Waern

Inga Britt Söderström
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