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Protokoll fört vid styrelsemöte i FUNQ 15 april 2019 
 
Närvarande: Lars Waern, Sandra Svensson, Hans Sohlström, Anna Svedlund (del av tiden), 
Linda Jarnhamn, Tony Carlsson, Ulf Myrman, Kurt Rindstål, Helena Larsson, Ingemar Lindh, 
Hermann Mohs, Mona Karila (del av tiden). 
 
Innan mötet gav Udo Ulrich en statusuppdatering kring årets turistbroshyr. I stort sett ser 
guiden ut som utgåvan från 2018. Texten på framsidan blir orange och det kommer att finnas 
en karta över Tunabergshalvön. Antalet sidor kommer vara detsamma. Henrik Fogelström 
som sköter layout gör just nu det sista arbetet med guiden som beräknas tryckas hos 
Österbergs veckan efter påsk. Sandra presenterade en distributionslista. Styrelsen kommer 
även i år att hjälpas åt att dela ut guiden till turistbyråer och andra besöksmål i närområdet. 
Reservbroschyrerna kommer att förvaras på Nävekvarns skärgårdscamping.  Målsättningen är 
att de flesta broschyrerna ska delas ut före Hamnfesten 2019 och samtliga 5000 exemplar ska 
delas ut under resten av sommaren. 
 
 
§ 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 
  
Hans Sohlström valdes att jämte ordförande justera protokollet. 
 
§ 5 Justering av dagordning 
 
Beslutades att skolfrågor behandlas direkt efter ”Skrivelser”. 
 
§ 6 Genomgång av protokoll årsmöte 9 mars samt styrelsemöte 21 mars 
 
Frågan gällande ”jubileum 2023” är tvetydig och beslutades ligga vilande tills styrelsen har mer tid att 

diskutera frågan.  Frågorna kring skyltar om välkomstinformation och uppfräschning av samhället 

bordlades. FUNQ släpper frågan kring gatubelysning och lämnar över hela ansvaret till vägföreningen.  
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Uppdraget från årsmötet gällande en telefon till styrelsen bordlades. Tills vidare lämnar ordförande in 

telefonräkning för sina utlägg till kassören i FUNQ.  

 
§ 7 Ekonomisk rapport och medlemsutveckling 
 
Stig meddelar genom Lars att medlemsantalet är uppe i 126 medlemmar. Ekonomin är i 
balans.  
 

§ 8 Arbetsområden styrelsen 
 
Beslut om arbetsuppgifter inom styrelsen togs och projektliggaren uppdaterades.  

§ 9 Statusrapporter 
 
FUNQ underlag för Kommunens Serviceplanen avseende Nävekvarn med omnejd är insänt till 

Kommunbygderådet för att diskuteras vid möte som Kommunbygderådet kallt till den 16 april där Lars 

deltar. Kommunbygderådet sänder in gemensamt underlag från hela landsbygden till Kommunen den 

30 juni. 

FUNQ har skickat in en skrivelse gällande gränserna för Nävekvarns Räddningsvärn. I dagsläget får inte 

Nävekvarns Räddningsvärn någon kallelse vid olycka i tex. Buskhyttan eller på andra sidan länsgränsen, 

som är bara någon km bort. Räddningschefen ska se över detta och återkoppla till FUNQ.  

Synpunkter på detaljplan för fastigheten Nävekvarn 3:5 är insänd till Kommunen där vi påtalar vikten 

av att bostäder byggs i Nävekvarn.  

§ 10 Skolan 
 
Linda och Anna rapporterade om ett givande möte med tillförordnande biträdande rektor på 

Tunabergs skola, Lena Strand. Utmaningar och möjligheter för skolan i samarbete med samhället i 

övrigt bör diskuteras. Bland annat så uttryckte Lena önskemål om läxhjälp, bättre 

lekpark/aktivitetspark i anslutning till skolan samt mer fritidsaktiviteter för skolbarnen. Skolgruppen 

inom styrelsen arbetar vidare med skolfrågan och tar även kontakt med Anders Eriksson, ordförande i 

BUN.  

§ 11 Hamnfest 
 
Hans och Tony rapporterar att planeringen av årets hamnfest fortskrider. De ska göra en specificerad 

lista över allt som behöver göras. Denna ska underlätta och förtydliga arbetet med att locka volontärer 

att arbeta under hamnfesten. Alla tillstånd är ej ansökta ännu. Ingemar tar ansvar för marknadsföring 

av FUNQ under hamnfesten. Båtklubben hjälper honom att hitta en plats att vara på.  

§ 12 Hamnutveckling 
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Nästa hamnutvecklingsmöte är planerat den 26 april kl 13-15. Innan mötet är det lunch på Systrarna 

Brådhes café.  Frågor som kommer beröras är trafiksäkerhet, restaurangverksamhet, 

campingverksamhet, organisation vid större evenemang, sjösättningar, parkbadet, utställningar mm.  

§ 13 Bostadsbyggande 
 
Ingemar bevakar frågan men har ingenting nytt att informera om. Detaljplanen för 

Ytterbostugan 3:28 i Buskhyttan som under något år stått stilla verkar nu bli klar. 

§ 14 Affären 
 
Nytt avtal har skrivits mellan Coop och fastighetsägaren av butiken.  

§ 15 Kommunens Serviceplan 2019 - 2022 
 

Kommande möten i Kommunbygderådets regi är 16 april, 15 maj, 17 juni och 26 juni där någon ur 

FUNQ styrelse deltar. Slutligt underlag lämnas av Kommunbygderådet till Kommunen den 30 juni. 

§ 16 Trafikräkning i samhället 
 
Hermann meddelar att Vägföreningen driver frågan kring trafikräkning i samhället. Fokus ligger på 

trafikräkning i området runt skolan. Trafikräkning på genomfartsleden, länsväg 511, är dock något 

svårare att genomföra eftersom Trafikverket är ansvarig för den vägen. Nävekvarns Vägförening 

undersöker även de möjligheterna. 

§ 17 Nästa möte 
 
Kommande styrelsemöten är planerade den 23 maj och 13 juni kl 19.00 i NQBKs klubblokal.  

§ 18 Mötet avslutades 
 
Ordförande avslutade kvällens möte.  

 
Vid protokollet                                                          
 
 
Sandra Svensson 
 
Justeras  

 

Lars Waern 

Lars Waern   Hans Sohlström 
 


