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Protokoll fört vid styrelsemöte i FUNQ 23 maj 2019 
 
Närvarande: Lars Waern, Sandra Svensson, Anna Svedlund, Linda Jarnhamn, Helena Larsson, 
Ingemar Lindh, Mona Karila, Inga-Britt Söderström, Fredrik Vistedt, Stig Jonsson 
 
§ 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 
  
Fredrik Vistedt valdes att jämte ordförande justera protokollet. 
 
§ 5 Genomgång av protokoll från föregående styrelsemöte 
 
Föregående protokoll lades till handlingarna.  
 
§ 6 Ekonomisk rapport och medlemsutveckling 
 
Medlemsantalet är nu uppe i 134 medlemmar. Stig meddelar att ekonomin är i balsans. 
Nyköpings kommun har bjudit in till ett möte angående bidragsansökningar inför 2020. Stig 
Jonsson kommer delta på mötet.   
§ 7 Skrivelser 
 
Skrivelse gemensamt från Nävekvarns Vägförening och FUNQ  har sänts till Trafikverket 
angående trafiksäkerhet i vägkorsningen Nyköpingsvägen/Kvarsebovägen som är 
Trafikverkets ansvar. Trafikverket har svarat att man har utsett en handläggare för ärendet.   
FUNQs underlag för Nyköpings kommuns serviceplan har skickats in till Kommunbygderådet.  
 
§ 8 Hamnfest 
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Hans meddelar genom Lars att planeringsarbetet fortskrider som planerat. Antalet knallar 
förväntas öka i år. Barnteater i Parken. Parkeringar för besökandes bilar planeras vid 
Hyttvallen. 
§ 9 FUNQs egna marknadsföring under hamnfesten 
 
FUNQ kommer inte ha någon fysisk person på plats under hamnfesten i syfte att 
marknadsföra FUNQ. Hajfenan med FUNQs logga kommer sättas upp.  
 
§ 10  Marknadsföring vykort 
 
Anna Svedlund kommer hämta ”Nävekvarnsvykorten” på lördag. Dessa ska sedan distribueras 
enligt en lista på liknande sätt som tidigare år. Tack Anna! 
§ 11 Turistguide 2019 
 
Turistguiden distribuerad enligt plan. Ekonomiskt ska utgifter balanseras mot intäkter 
(annonser) fullt ut. Kassören har sänt ut räkningar där ca 2/3 av annonsörerna betalat 
hitintills. Omsättning ca 30 000 kr. Bra jobbat av projektledaren Udo Ulrich och i styrelsen 
främst Sandra. 
 
§ 12 Hamnutveckling 
 
Senaste hamnutvecklingsmötet hölls den 26 april. Då beslutades att tillsätta en arbetsgrupp 
(Hans Sohlström sammanhållande) som sammanhållande för evenemang i hamnområdet 
under sommaren 2019 som sträcker sig över flera dygn och kan beröra stora delar av 
samhället. På sikt ska FUNQ se över dessa förhållanden. Nästa Hamnutvecklingsmöte är 
planerat i augusti. 
 
§ 13 Bostadsbyggande 
 
Ingemar har fortsatt kontakt med byggfirmor som har visat intresse för att bygga bostäder på 
marken bakom Tunabergsgården. Den 18 juni har Lars och Ingemar ett inplanerat möte med 
Martina Hallström som i Kommunen är politiskt ansvarig för landsbygdsfrågor. De kommer då 
att lyfta bl.a. bostadsfrågan.  
 
§ 14 Skolan 
 
Mona Karila och Linda Jarnhamn träffade torsdagen den 23 maj Anders Eriksson, ordförande i 
Barn- och ungdomsnämnden. Under mötet togs den långsiktiga planen för skolan upp, men 
Anders E kunde bara konstatera att planen är att de skolbyggnader som finns idag ska finnas 
kvar. Barn- och utbildningsnämnden har endast rådighet över skolans uppdrag, inte ex 
skolgård med utrustning. Kvalitetsaspekten berördes och Anders menade att det finns en 
gräns när man inte längre kan bedriva kvalitativ undervisning t ex på grund av ej behörig 
personal.  Anders E var tydlig med att skolan finns till för sin egen skull och inte som en pelare 



  Sida 3 av 4 
 

 
FUNQ Föreningen Utveckling Näveqvarn  Org.nr:  80 24 16- 8703 
Parkvägen, 611 76 Nävekvarn  E-post: funq@navekvarn.se 
Tel: Se hemsidan web: www.navekvarn.se Bankgiro 614-9116 
 

för samhället. Han ser inga problem med att samnyttja lokaler så som musiksal och matsal. 
Han välkomnar initiativet med läxläsning.   
Diskussion fördes vidare om det finns möjlighet att testa nya arbetssätt när det gäller 
elevunderlag.  Ett alternativ skulle kunna vara att prova att köra elever från tätorten där det är 
ont om utrymme ut till Nävekvarn som kan erbjuda närhet till skog, hav och äng. Nävekvarns 
skola skulle kunna erbjuda en plats för en lugnare skoldag både för elever och personal. 
Anders E ställde frågan om hur villig orten var att samarbeta, garantera långsiktigt 
engagemang och på frivillig bas bära aktiviteter som kunde komma till följd av att 
investeringar görs i skolan. Representanter från FUNQ framförde å andra sidan att 
frivilligsektorn inte kan bära alla initiativ. Avslutningsvis tackade Anders för de inspel han fått 
och välkomnar FUNQ tillbaka vid tillfälle för vidare dialog. Han meddelar även att han planerar 
att besöka Nyköpings landsbygdsskolor och kommer förmodligen till Nävekvarn under hösten 
2019. 
I övrigt meddelar skolgruppen att viss uppfräschning på skolgården har skett i form av nya 
fotbollsmål. Ny biträdande rektor som ska ersätta Lena Strand har tillsatts. Nytt möte med 
Lena Strand är inbokat till den 10 juni. 
Ordföranden framförde ett tack till skolgruppen och påminde om att FUNQ har vid flera 
tillfällen, sedan lång tid, påtalat för Kommunens ledning att skolan måste ses som en viktig del 
i hela samhällsbygget. Bl.a. tas detta upp som en viktig komponent vid samtal med presumtiva 
bostadsbyggare i Nävekvarn! 
 
§ 15 Affären 
 
Butikschefen avslutar sin tjänst i september. Ingen ersättare har anställts ännu. 
 
§ 16 Kommunens serviceplan 
 
Lars Waern och Mikael Sundvall deltog i det senaste mötet 15 maj gällande serviceplanen 
arrangerat av Kommunbygderådet . Beskedet var att FUNQ lämnat in ett fullödigt underlag för 
Nävekvarn med omnejd.  Kommande möten är planerade till den 17 och 26 juni. Hela 
rapporten som avser hela landsbygden ska vara sammanställd och inskickad den 30 juni. Vad 
gäller arbetet med kommunens översiktsplan så planeras samrådsförfarande under hösten 
2019.  
 
§ 17 FUNQ verksamhet under sommaren - hösten 2019 
 
Frågan angående ett traditionsenligt informationsmöte till hösten, om utveckling av skolan, 
byggnation, kommunikationer mm, för FUNQs medlemmar och allmänheten bordlades. När 
styrelsen träffas i augusti planeras en kreativ diskussion där nya idéer kring FUNQs arbete 
2020 kan diskuteras. Ordföranden påminde om de beslut om verksamheten 2019 som togs vid 
årsmötet samt att de personella resurserna för stora verksamheter är små i FUNQ. Frågan 
lyftes om hur FUNQ och Nävekvarns föreningar berörs av att Barnkonventionen blir svensk lag 
2020 samt av Agenda 2030. Frågan bordlades. 
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§ 18 Nästa möte 
 
Kommande styrelsemöten är planerade den 13 juni och 29 augusti kl 19.00 i NQBKs 
klubblokal.  
§ 19 
 Mötet avslutades 
 
Ordförande tackade för många kreativa förslag och avslutade kvällens möte.  
 
Vid protokollet                                                          
 
 
Sandra Svensson 
 
Justeras  

Lars Waern 

Lars Waern   Fredrik Vistedt 
 


