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Årsmöte 2011 

 
1. Ordförande för FUNQ, Gunnel Linnertz, öppnade möte och hälsade ett 30 tal mötesdeltagare 

välkomna och presenterade styrelsen. 
2. Gunnel Linnertz valdes till mötesordförande och Elisabet Englund Wall till mötets 

sekreterare. 
3. Till att jämte ordförande justera protokollet valde årsmötet Margareta Berg och Britt Blom. 
4. Mötet fann att årsmötet utlysts i enlighet med föreningens stadgar. 
5. Gunnel Linnertz föredrog verksamhetsberättelsen för år 2010, se bilagd handling. Förutom 

en omformulering rörande skolfrågan, godkändes berättelsen. 
6. Kassör Björn Holmquist redogjorde för föreningens ekonomi som årsmötet godkände. Se bil. 
7. Revisors berättelse redovisades och mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen. 
8. Valberedningens sammankallande Sören Viking lämnade förslag till kommande styrelse i 

enlighet med följande: 
Ordförande 2 år: omval Gunnel Linnertz 
Ledamot 1 år:      omval  Stig Isaksson, Vägföreningen 
Ledamot 1 år:      omval Kurt Rindstål, Båtklubben 
Ledamot 1 år:      om val Björn Holmquist 
Ledamot 1 år       nyval Jerry Andersson, Idrottsföreningen 
Ledamot 1 år       nyval Björn Johansson, Folkets Park 
Suppleant 1 år:    omval Elisabet Englund Wall 
Årsmötet beslöt i enlighet med valberedningens förslag. 

9. Frågan om hur adjungerande deltagare vid styrelsemöten ska organiseras hanteras, och efter 
en kortare diskussion beslöt årsmötet att styrelsen får hantera uppdraget. 

10. Val av revisor och revisorssuppleant förtogs varvid årsmötet beslöt enligt förslag att Lars 
Ekbäck omväljs för 1 år som revisor och som dess suppleant Berit Ekbäck i 1 år. 

11. Till kommande valberedning förslogs omval för Bo Jonsson på 1 år och nyval av Bertil 
Fougstedt i 1 år. Årsmötet beslöt i enlighet med förslaget. 
Valberedningen uppmanades att lägga särskild vikt vid genusperspektivet i kommande 
arbete. 

12. Avgående styrelseledamot Helena Svahn och valberedningens sammankallande Sören Viking 
avtackades av ordförande. 

13. Övriga frågor: 
a. Ulrik Tunström, Bredbandsbolaget Gästabudet, informerade om fiberkablar och andra 

kablar som ska grävas ner i Nävekvarn med omnejd för att förbättra tele- och data-
kommunikationer. Se bilagd information. 

b. Bertil Fougstedt redovisade den nya Nävekvarns hemsida – www.navekvarn.se 
c. Emil Viking informerade om projektplanen för Nävåns Vattenvårdsförening. I syfte att 

öka möjligheterna för laxöringen att leka pågår diskussioner om att bygga laxtrappor så 
fisken kan förflytta sig slutligen till Nävsjön. Förutom laxtrapporna görs inga förändringar 
av vattenspeglar och liknande. Detta är en viktig åtgärd för att få tillbaka sportfisket till 
Nävekvarn.  Samarbete sker med Länsstyrelsen, Leader och kommunen. 

d. Gång- och cykelväg  mellan Parkvägen och Mellanvägen är nu beslutad av kommunen i 
enlighet med den anslagna detaljplanen. Många frågor togs upp och besvarades av Stig 
Isaksson. 
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e. Beträffande svinhuset rivning pågår arbete med att ta ner asbestplattor. Hittills har det 
varit svårt att få besked om fortsättningen. 

f. Angående flyttning av sopstationen kan styrelsen inte tolka problemet på annat vis än att 
kommunen försinkar ärendet på ett oacceptabelt sätt. Trots otaliga påstötningar har 
inget rimligt svar erhållits från kommunen. 

14. Mötesordförande tackade för ett gott möte och avslutade därmed årsmötet. 
 
 
 
 
Nävekvarn den 21 april 2011 
Vid protokollet 
 
 
Elisabet Englund Wall 
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Margareta Berg  Britt Blom 


