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Protokoll fört vid styrelsemöte i FUNQ 28 oktober 2013 
 
Närvarande: Olle Lindberg, ordf, Monica Rodén, Kurt Rindstål , Stig Isaksson,  
Björn Johansson och Björn Holmqvist 
 
Frånvarande: Ulf Myrman, Aniola Nilsson och  
Inbjuden: Gunnel Linnertz, Kommunbygderådet 
 
§1 Mötets öppnanden 
 
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna till Gula Kvarn 
 
§2 Val av sekreterare och justerare 
 
Kurt Rindstål valdes att föra protokoll och Monica Rodén att justera detsamma. 
 
§3 Föregående mötes protokoll 
 
Protokollet från senaste mötet gicks igenom varvid följande noterades 

- Björn J  har fått påminnelse om protokollet från förrförra mötet 
- Bo Blåeldh skall i egenskap av turismsamordnare har inte tagit kontakt med 

Linda Kangas och Berit Christoffersson. Mötet beslutade nu att Olle Lindberg 
och Monica Rodén kontaktar Linda  och Berit.. 

- Betr inbjudan till utbildning i turismfrågor noterades att Ulla-Britt har deltagit i 
utbildningen och att Bo Blåeldh har anmält sig till kommande utbildning. 

 
§4 Ekonomi 
 
Ekonomin är under kontroll. Björn H har gjort en medlemsförteckning som bifogas 
protokollet. 
Björn H tar kontakt med Bertil Fougstedt om ersättning för hemsidans skötsel. 
 
§5 Rapport från styrelsemedlemmarna 
 
Stig Isaksson rapporterade  

- Återvinningsstationen skall byggas om. Området öster ut skall stängslas in 
och en bemannad sorteringsgård byggas. Klart i år. Bemanning några dagar i 
veckan. Belysning skall sättas upp. 

- Parkeringsfrågan i hamnområdet kommer att vara klar till våren 2014. en 
skötselplan kan bli aktuell. 

- FUNQ och NQVF skall omg gå in med en gemensam skrivelse till kommunen 
om en modernisering av Parkbadet  

- Ett 10-årsjubileum kan "firas" ett vi inte fått någon ny bro över ån vid 
Industrivägen. Funq o Vägföreningen har skrivit ett skarpt brev till Kommunen.  

- Även brev om badet har Funq o NVF skrivit till Kommunen. 
.    
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Monica Rodén rapporterade att föreningen Gula Kvarn skall ha Pubafton den 15 
nov. och julmarknad planeras. 
Höstmarknaden blev succé för Gula Kvarn. 
 
Kurt Rindstål rapporterade att Miljödomstolen i Nacka har avslagit Båtklubbens 
begäran om broförbindelse med Skeppsvikshamnen . Nuvarande 
hamnanläggning är dock laglighetsförklarad.  
Den fina sommaren har givit rekord i gästhamnsnätter. 
 
Björn Johansson rapporterade att året varit bra. Målningsarbete har genomförts 
 
. 
. 
 
§6 Lokalt Driven Landsbygdsutveckling 
 
Olle rapporterade från möte i Nävekvarn om Lokalt Driven Landsbygdsutveckling 
(LDL). Ett 25 tal deltagare med en stor dominans av pensionärer deltog i livliga 
diskussioner. Monica Rodèn har gjort en "proffsig" rapport som bifogas 
protokollet. Funq Olle L skall tillsätta en arbetsgrupp. 
 
 
§7 Genomgång av projektliggare 
 
Punkt 5-bryggförbindelse med Skeppsvik - stryks  
Justerad projektliggare bifogas. 
Hamnfest 28 juni 2014 och höstmarknad den 6 sept. 2014. 
 
§8 Övriga frågor 
 
Olle L. informerade om kontakt med Siv på COOP Extra om turistinfo. 
 
§9 Nästa möte 
Nästa styrelsemöte i FUNQ äger rum  den 15 jan 2014 i Båtklubben kl 18.00 
Årsmötet planeras till den 5 mars 2014i Brukslokalen  . 
Öppet medlemsmöte planeras efter årsmötet. 
 
§10 Mötets avslutande 
Ordföranden förklarade mötet avslutat och tackade Monica för god äppelkaka. 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
Kurt Rindstål  Olle Lindberg   Monica Rodén  
 
Bilagor: Medlemsförteckning, Projektliggare, Sammanfattning LDL 


