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Protokoll fört vid styrelsemöte i FUNQ 18 augusti 2021 
 
Fokus detta möte ligger på planering för årsmöte och informationsmöte 11 sept. 
 
Närvarande: Lars Waern, Tony Carlsson, Hans Sohlström, Udo Ulrich, Daniel Larsson, Laila 
Johansson, Ingemar Lindh och Helena Larsson. 
 
1.Mötets öppnande 
Lars Waern öppnade mötet och hälsade alla välkomna i Brukslokalen. Lars poängterade att 
beakta Folkhälsomyndighetens restriktionskrav. 
 
2. Val av ordförande, sekreterare samt justerar 
Lars Waern valdes till ordförande för mötet. 
Helena Larsson valdes att föra mötets protokoll. 
Udo Ulrich valdes att jämte ordförande justera protokollet. 
 
3. Genomgång av protokoll från föregående möte. 
Ordföranden gick igenom protokollet och pekade särskilt på angående Landsbygdsstrategin 
har ingen medlem svarat på förfrågan om medverkan. Hur får vi flera att engagera sig i 
föreningslivet är ett ständigt pågående arbete. Ev. namnbyte diskuterades men inga nya idéer 
kom fram. Regelbundna trafikräkningar diskuterades och här avvaktar vi Vägföreningens 
projekt med ”hastighets visare”. Föregående protokoll lades till handlingarna. 
 
4. Ekonomisk rapport och medlemsutveckling 
 Ekonomin är i balans. 
 Det är nu 161 medlemmar varav 6 företag/föreningar. 
 
5.Statusrapporter 
- Skrivelser: Masugnsdammen, Kommunen har bytt ordförande i Miljö och 
samhällsbyggnadsnämden. FUNQ har på nytt skickat in skrivelse och refererat till tidigare 
inskickade skrivelser 2019-08-21 och 2020-04-09 för att påminna om att Masugnsdammen bör 
vara högt prioriterad för upprensning. 
-En person, icke medlem, har den 18 aug skickat mail till valberedningen om synpunkter och 
åsikter om vår förening. (Långt ifrån första gången) Denna gång framförs bl.a. ”… Eftersom 
ordföranden inte är vald enligt stadgarna är fattade beslut vid styrelsemöten ogiltiga.” FUNQ 
styrelse anser detta allvarligt och oacceptabelt! FUNQ är helt emot trakasserier, mobbning 
och krav som är skilda från verkligheten! FUNQ olika enheter har beslutat gemensamt svara 
aktuell person med att FUNQ avvisar alla anklagelser helt!  
- Nävekvarns turistguide 2021 har fallit bra ut. Nästan samtliga 5000 ex har gått åt. Bra utfört 
arbete för Nävekvarn och Tunabergshalvöns bästa. 
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-Hamnfesten 2022, vi hoppas att den går att genomföra Pingstafton den 4 juni 2022. Vi 
diskuterade om ansvarsförhållandena i fortsättningen. En positiv lösning i den frågan finns. Vi 
tar upp det på ett senare styrelsemöte. 
-Besökningsverksamhet sommaren 2021, det har varit en bra turistsommar i vår del av 
världen som flera besöksnäringsidkare berättat om. Erfarenheter kommer att dras vid senare 
möten under hösten. 
- Projekt ”Destination ostkusten”, Vi diskuterade frågan. Johanna Åkerman är 
destinationsutvecklare från Kommunen och medverkar i det projektet. Vi är intresserade av 
att få en utvecklingsrapport. Projektet är fortfarande i sin linda. Udo håller i frågan men vi 
avvaktar med detaljer så länge. 
-P-platser i hamnområdet, vi sände för ett år sedan in ett underlag angående Parkplan. 
Åtgärder skulle vidtagits då båtarna togs bort 30 april. Parkering av bilar är en viktig fråga. 
Nytt underlag sändes in i juli. 
- Utveckling av hamnområdet, nästa möte är 24 september 2021 prel. kl.10.00-12.00- 
Parkeringsfrågan kommer att tas upp där. 
- Funq hemsida, vi diskuterade frågan. Flera tankar finns. 
 
6. FUNQ årsmöte 11 september 2021 kl. 13.00 i Brukslokalen. Alla handlingar är framtagna 
redan till den tidpunkt som planerades i mars. Med anledning av restriktionerna för 
Coronapandemin och smittorisken så är antalet deltagare begränsat. Normalantal för FUNQ 
årsmötet ser vi i dagsläget inga problem med. Vi beslutade att INTE servera kaffe med bröd 
som vi brukar utan FUNQ skänker 1500 kr till Cancerfonden i stället. 
 
7.  Allmänt informationsmöte 11 september 2021 kl.  14.00 
            Preliminär agenda: 
Kommundirektören presenterar sig 
Nyköpings Landsbygdsstrategi 
Översiktsplan 2040 
Utveckling av affären 
Nävekvarns Räddningsvärn 
Övrigt 
 
8. Landsbygdsstrategin, ett digitalt möte genomfört under sommaren och nästa planeras 
under hösten. Angående Översiktsplan 2040 finns möjlighet att sända in synpunkter till 
Kommunen före 20 september. 
 
9. Valberedningen ställt frågan angående villighet att delta i FUNQ styrelse resten av 2021. Var 
och en har svarat. 
 
10. Övriga frågor 
Daniel H. har föreslagit om SN kan göra ett reportage om hur det är att bo i Nävekvarn. Sn är 
positiva! 
En reporter kommer att komma ut och intervjua 2st. olika familjer som bor här. Daniel och 
Lars kommer att delta. Det här kommer att ske under slutet av augusti. 



 2021-08-18 Sida 3 av 3 

 
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 
 

- Udo informerade om att potatisbilen meddelat att de numera kommer att stå vid 
busshållplatsen vid torget. 
- Daniel L. informerade att vägföreningen har köpt in 2st. farthinder till Pryssviksvägen då det 
är mycket trafik till bolagsbryggan. Likaså kommer ”hastighetsvisaren” att levereras i slutet av 
augusti. 
 
13. Nästa möte 11/9 kl. 12.00 I Brukslokalen (prel) 
 
14.Mötet avslutades 
Ordförande tackade för kvällens möte. 
 
Vid protokollet 

Helena Larsson 

Helena Larsson 
 
Justeras 

Lars Waern                                     Udo Ulrich                     

Lars Waern               Udo Ulrich 


