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Protokoll fört vid styrelsemöte i FUNQ 12 april 2017
Närvarande: Lars Waern, Ulf Myrman, Sandra Svensson, Carina Haglund, Hans Sohlström, Stig
Isaksson, Peter Svedlund, Ingemar Lindh, Tony Karlsson
§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

Ingemar Lindh valdes att jämte ordförande justera protokollet.
§4

Föregående protokoll

Styrelsen godkände protokollen från senaste styrelsemötet, årsmötet samt det
konstituerande mötet. Lars ska höra med Inga-Britt om hon har fått något kostnadsförslag på
vykorten.
§5

Ekonomisk rapport

Antalet medlemmar är ungefär detsamma som vid samma tidpunkt förra året. Carina kommer
skicka ut påminnelse till de medlemmar som ännu ej betalat medlemsavgift för 2017. FUNQ
ska betala medlemskap till Leader Sörmlandskusten.
§6

Arbetsuppgifter inom styrelsen 2017

Styrelsen kommer även detta år ha ett arbetsutskott (AU) Arbetet i AU kommer att utföras
såsom tidigare. AU utgörs av Lars Waern, Carina Haglund och Peter Svedlund.
Styrelsearbetet kommer vara indelat i olika ansvarsområden enligt följande;
Bidragsansökningar
Hamnfesten 2017

Carina
Hans, Tony
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Turistguide 2018
Skolfrågor
Ungdomsfrågor
Bostadsutveckling
Busskommunikationer
Vägar
Parkenbadet
Hamnutvecklingsmöten
Infodagar
Dator mm Servicepunkten i affären
Hemsidan, FB-sida, KBR, hemsida
Nyköpingsguiden, Utflyktsvägen
Annonsering, marknadsföring
§7

Sandra
Carina, Peter
Ulf och IngaBritt
Ingemar, Tony
Stig, (Urban Franzén)
Stig, Tony
Ulf
Lars, Sandra, Hans, Stig, IngaBritt, Tony, Ulf
Lars, Ulrika, Marie, Ingemar, Peter
Marie, Ulrika
Lars
Lars, Carina, Peter, (Mikael Sundvall)

Skrivelser

Skrivelse insänd till Kommunen 2017-03-13 ang utveckling av vägnätet på Tunabergshalvön. Email från Föreningen Gula kvarn att de inte kommer att öppna Magasinet Gula kvarn för
aktiviteter under 2017. Yttrande insänt över samråd avseende Ytterbostugan 3:28 i
Buskhyttan. Faktura inkommit från Utflyktsvägen avseende medlemsavgift och annonsering.
§8

Uppföljning stipendier

Ulf har utvärderat stipendieutdelningen med ledarna på Hyttan. De ska i sin tur ha diskussion
med ungdomarna på Hyttan om hur de ser på framtiden för Nävekvarn. Detta ska sedan
återkopplas till styrelsen. Ledarna ska bjudas in till nästa styrelsemöte.
§9

Hamnfesten 2017

Hamnfesten 2017 har beviljats förlustbidrag på 20 000 kr. Budget är inlämnad till Carina.
Arbetet med att få in fler knallar pågår. Marknadsföringen av Hamnfesten diskuterades. FUNQ
ska delta med en monter under lördagen. Sandra och Hans ska ta fram en beachflagga med
FUNQs logga. Carina ska ta fram fler FUNQ infoblad med tillhörande inbetalningskort. Filmen
”Håll truten” ska visas under lördagen. Lars och Peter ansvarar för detta.
§ 10

Marknadsföring, Sörmlandskartan och Utflyktsvägen

FUNQ har betalat medlemsavgift och kommer att finnas med i tidningen Utflyktsvägen som
”en prick på kartan” med tillhörande visitkort, samt som en del av en helsidesannons där fler
aktörer från Nävekvarn har gått samman. Nyköpingsguiden har fått en uppdatering under
våren och kommer nu bli tillgänglig på mobiler och surfplattor. Föreningar och företag i
Nävekvarn erbjuds utbildning om Nyköpingsguiden fredagen den 28 april kl 13.00. Hemsidan
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fungerar fortsatt bra. Ca 3000 besök under de tre första månaderna på året. FUNQ har
publicerat en Facebooksida.
§ 11

Konsekvenser av att Gula Kvarn ej öppnar i sommar

FUNQ inbjöd samtliga föreningsordföranden 22 mars. Samtliga föreningar och företag är
engagerade och ser över om det är möjligt att ta emot utställare i sina lokaler.
§ 11

Turistguide 2018

Frågan diskuterades och bordlades till nästkommande styrelsemöte.

§ 12

Hamnutveckling

Senaste hamnutvecklingsmötet hölls i januari. Sedan dess har campingens servicebyggnad i
princip färdigställts, Hamncafét har restaurerats och uteserveringen byggts ut. Nästa möte är
den 28 april kl 10.00.
§ 13

Bostadsutveckling

Inga nyheter sedan senaste styrelsemötet. Ingemar och Tony ska ta ny kontakt med Nyköpings
kommun.

§ 14

Skolfrågan

Omorganisationen med nya rektorsområden diskuterades. Carina ska höra med nuvarande rektor
Minna Uitto om någon representant från skolan kan delta på nästakommande styrelsemöte. Lars ska
lyfta frågan om obehöriga lärare på landsbygdsskolorna vid nästkommande möte med
kommunbygderådet.

§ 15

Förfrågningar om arbete kring mångfald och integrering av asylsökande

Förfrågningar om deltagande i projekt kring mångfald har inkommit från Kjell Wiklund i Tystberga
församling samt en fråga om information kring integrering av asylsökande av Viola Persson. Frågan
bordlades till nästakommande styrelsemöte.

§ 16

Kommunbygderådet och Leader Sörmlandskusten

Kommunbygderådet och Leader Sörmland har haft årsmöte. Lars Waern och Hans Karlsson
från Buskhyttan blev omvalda i styrelsen för Kommunbygderådet.
§ 17

Restaurering av Masugnsdammen

Stig ska undersöka möjligheten att installera en fontän i Masugnsdammen i och med
torrläggningen i sommar.
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§ 18

Nästa styrelsesammanträde

Nästa styrelsemöte bokades till den 10 maj kl 19.00 i NQBKs klubblokal. Tony ansvarar för att det finns
fika.

§ 23

Mötet avslutades

Ordförande tackade den nya styrelsen för kreativa diskussioner och förslag och avslutade
därefter mötet.

Vid protokollet
Sandra Svensson

Justeras
Lars Waern
Lars Waern

Ingemar Lindh
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