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Protokoll fört vid styrelsemöte i FUNQ 27 augusti 2018 
 
Närvarande: Tony Carlsson, Hans Sohlström, Ingmar Lindh, Stig Jonsson, Lars Waern, Ulrika 
Harnestam. 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Lars Waern öppnar mötet och hälsar alla välkomna till detta möte i NQBK´s klubblokal. 
 
§ 2 Val av ordförande, sekreterare för mötet och justerare 
Lars Waern valdes till ordförande för mötet. 
Ulrika Harnestam valdes till sekreterare för mötet. 
Stig Jonsson valdes att justera protokollet. 
 
§ 3 Föregående styrelseprotokoll från den 13 juni 2018 
Styrelseprotokollet lades till handlingarna. 
 
§ 4 Ekonomisk rapport och medlemsutveckling, inkl. ansökan om förlustbidrag 
Kassören Stig visar balans- och resultatrapporter och tillgångarna är som tidigare i balans. 
Medlemsutvecklingen går sakta uppåt och nu har vi 120st medlemmar. 
 
Hamnfesten 2018 gick med förlust så FUNQ ansöker om förlustbidrag från kommunen. 
Anledningen till detta är främst stora marknadsföringskostnader samt låga sponsorintäkter. 
Ungefär som 2017. Redovisning skickas in under veckan enligt Nyköpings Kommun beslut 
2018-02-09 Dnr NA 18/25.  
 
§ 5 Politikersamtalen 23 augusti. Erfarenheter? Åtgärder? 
Mycket positiv respons från politikerna. Moderatorn skötte sig toppenbra och hittade en riktigt 
bra balans i utfrågningen. 
 
Uppslutningen från lokalbefolkningen var bra. Det räknades till ca 100st. 
FUNQ konstaterar att det saknades yngre och medelålders i publiken under kvällen. 
Uppföljning av utlovade åtgärder måste ske. 
 
§ 6 Hamnfesten 2019? Vem ansvarar inom styrelsen för planering och genomförande? 
Tony och Hans är positiva till att ansvara för Hamnfest 2019. FUNQ beslutar mot den 
bakgrunden att genomföra Hamnfesten 2019.   
Hamnfesten genomförs lördagen den 8 Juni 2019 (Pingstafton). 
Fler funktionärer behövs till Hamnfesten! 
 
§ 7 Turistguide 2019? Ska vi ha någon? Vem ansvarar för planering och genomförande? 
Efter succén med Turistguiden 2018 beslutar FUNQ att vi ska ha en Turistguide även 2019 OM 
någon tar på sig ansvaret för planering / genomförande.  FUNQ är överens om att Udo Ulrich 
har gjort ett fantastiskt jobb med Turistguiden 2018 och vi ser gärna att han fortsätter det 
arbetet. Lars tar på sig att fråga Udo om han vill fortsätta arbetet med upplagan för 2019. Vi 
inväntar svar från honom. 
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§ 8 Hamnutvecklingsmöten. Hamnen har nu nått en mycket hög nivå för Nävekvarns 
behov! Ska FUNQ fortsätta hålla i dem? 
FUNQ fortsätter att hålla i dessa möten. Det är i nuläget fyra möten per år. Nästa möte 
genomförs 31 augusti därefter under november. 
 
§ 9 Statusrapporter: 
• Skrivelser. 
Inga skrivelser denna gång. 
 
• Ungdomsverksamheten. 
Stipendier vid FUNQ´s årsmöte? 
Vi funderar vidare på kriterier för stipendier. 
 
• Skolan. 
Inget nytt som kommit till vår kännedom. 
 
• Trafikräkningen i samhället? 
Vägföreningen fick tyvärr inte ihop detta med kommunen. Blir troligen av senare. 
 
• Befolkningsstatistik Tunabergshalvön första halvan 2018. 
Statistik för första halvåret 2018 visar att för hela Tunabergshalvön att den fasta befolkningen 
ökat med 2 personer. Koppartorp har ökat med 10 men Buskhyttan och Nävekvarn minskat. 
 
• Hemsidan åtgärder. 
Det är ca 30.000 besökare på sidan. Välbesökt, tycker vi! 
 
§ 10 Övriga frågor 
Hans berättar att Folkets Park ska ha höstlovsaktiviteter(vecka 44) för barn och ungdomar i 
ålder 6-15 år i samarbete med Nyköpings kommun och flera andra föreningar i byn. 
 
§ 11 Nästa möte onsdag 10 oktober kl 19 i NQBK´s lokal. 
 
§ 12 Mötet avslutades 
 
Vid protokollet 
 
 
Ulrika Harnestam 
 
Justeras 
 
Lars Waern 
Lars Waern                                                                                     Stig Jonsson                                                                                 


