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Protokoll fört vid styrelsemöte i FUNQ 26 maj 2015 
 
Närvarande: Ulf Myrman, , Gunnel Linnertz, Ulrika Harnestam, Sandra Svensson, Stig 
Isaksson, Lars Waern, Kurt Lilja,  
 
§ 1  Mötets öppnande  
 
Gunnel Linnertz öppnade mötet och hälsade alla välkomna till NQBKs klubblokal.  
 
 
§ 2  Val av justeringsperson att jämte ordförande justera protokollet 
 
Stig Isaksson valdes att justera protokollet. 
 
 
§ 3  Tillägg till föregående protokoll 
 
Nyköpings kommun samt Vägföreningen ska läggas till i Hamnplansgruppen under paragraf 4 
från föregående protokoll.  
 

 
§ 4  Statusrapporter från pågående projekt 
 

Gym – Nyköpings hem påbörjar den yttre renoveringen under våren. Inomhus ska 
planlösningen ändras och väggar ska flyttas. NGIF kommer själva måla om i lokalerna. 
Målsättningen är att gymmet ska öppna i höst. I samband med öppningen är det viktigt att 
gymmet marknadsförs på www.navekvarn.se.  
 
Turistbroschyren – Broschyren kommer gå i tryck under kommande veckor.  
 
Hamnfesten – Hamnfestkommittén har uppsamlingsmöte nästa söndag. Årets bidrag från 
Nyköpings kommun ligger på 2000 kr vilket är betydligt lägre än tidigare år. Styrelsen 
beslutade att köra hamnfesten som vanligt och finansiera arrangemanget med ekonomiska 
medel från FUNQs kassa. Inför kommande år ska FUNQ ansöka om kommunalt bidrag redan 
i januari  samt lägga tid på att utöka antalet sponsorer. Överlag är det svårt att hitta 
personer som vill arbeta med Hamnfesten. Som tidigare är det få människor som lägger ner 
mycket arbete på att genomföra Hamnfesten.  
 
Hamncafé – Styrelsen befarar att Hamncafét inte kommer att öppna denna säsong. Liz 
Brådhe har visat intresse att erbjuda servering i hamnen i form av en mobil serveringsvagn i 
sommar. Styrelsen ställer sig positiva till detta förslag. Kurt Rindstål, Stig Isaksson och Liz 
Brådhe ska inom kort ha ett möte för att diskutera upplägget av serveringsvagn samt tält. 
Styrelsen diskuterade frågan och kommer att hålla kontakt med kommunen. 
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Vindkraftverk – Ingen ny information finns att tillgå.  
 
Camping och receptionsbyggnad – Bygglovet för campingens receptionsbyggnad är 
överklagat av de närmast boende.  
 
Skolfrågan – Ulrika ska kontakta Niklas Eriksson för att se om han vill vara med och engagera 
sig i gruppen som arbetar med skolfrågor i Nävekvarn.  
 
Hamnområdet – Samverkansgruppen för hamnområdet har haft ett första inledande möte. 
Det var ett konstruktivt möte med bra diskussioner. Nästa möte är bokat till den 16 juni. 
Fastighetschefen på Nyköpings kommun är inbjuden. Han har inte svarat ännu.  
 
Bruksprodukter till utställning i hamnen – Ordförande i Hembygdsföreningen Birgitta 
Nordström är kontaktad. Hon är positivt inställd till att ställa ut bruksprodukter i lokalen där 
Vasagubbarna finns. Hon återkommer när hon har tagit upp frågan med 
Hembygdsföreningens styrelse.  
 
 
§ 5 Ekonomisk rapport och medlemsutveckling 
 
Gunnel gav styrelsen en ekonomisk rapport. Antalet privatmedlemmar är nu upp i 45 
personer. Många privatmedlemmar glömmer att uppge namn och mailadress när de betalar.  
 

 
§ 6 Projektkalendern 
 
Inga uppdateringar av projektkalendern gjordes.  
 

 
§ 7 Asylboendet 
 
Lars sammanfattade vad som hade tagits upp på Migrationsverkets informationsmöte kring 
det nya asylboendet. NGIF kommer att erbjuda olika aktiviteter för de boende på 
asylboendet.  
 
§ 8   Hyttans verksamhet 
 
Det står nu klart att Hyttans verksamhet kommer att drivas av fem ungdomar framöver.  
 
 
§ 9  Badplatsen 
 
 

Volleybollplanen behöver rensas. Frågan ska ställas till NQBK om de har en sommarjobbare 
till förfogande som kan göra detta. Ulf driver frågan om lekparken.  
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§ 10   Rapport från vägföreningen 
 
Lekparken på hamnplan ska restaureras. Buskar ska planteras runtom lekplatsen. Det ska 
anläggas en gångväg mellan serveringsdäcket och caféet. Det ska monteras bord med fasta 
bänkar. På parkvägen ska det placeras cykelställ. Det är nu förberett för parkeringar bakom 
NQBKs klubblokal. Framför klubblokalen kommer det att reservas tre parkeringar för kansliet 
samt en besöksparkering för kansliet. Vägskyltar har nu kommit upp på Mellanvägen. Kurt 
lade ett förslag om att installera gamla vackra gatulampor i backen ner mot hamnen. 
 
  
§ 11   Den offentliga datorn på Coop nära 
 
Styrelsen beslutade att förnya mobilkortet 
 för den offentliga datorn på Coop med ett halvår till en kostnad av 299 kr.  
 

 
§ 12                www.navekarn.se 
 
Antalet besökare på hemsidan fortsätter att öka. Sedan starten av den nya sidan har den 
haft 10 466 besökare varav 6500 är nya besökare.  
 
 
§ 13               Föreningsmöte och ordförandefrågan 
 
Nästa föreningsmöte bokades till den 12 september. Arbetsutskottet tar ett gemensamt 
ansvar för ordförandeposten under juni, juli och augusti. Lars kan ta över ordförandeposten i 
september under förutsättning att någon annan tar över hans nuvarande arbetsuppgifter. 
Valberedningen behöver påbörja sitt arbete redan nu då det är svårt att hitta en lämplig 
person som kan tänkas tacka ja till ordförandeposten i FUNQ. 
 
 
§ 14               Nästa styrelsemöte 
 
Nästa styrelsemöte bokades till den 25 augusti 18.00 i NQBKs klubblokal.  
 
 
§ 15  Mötet avslutades 
 
Ordförande avslutade mötet. 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet                                                          
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Sandra Svensson 
 
 
 
 
 
Justeras  
 
 
 
Gunnel Linnertz   Stig Isaksson 
 


