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Protokoll fört vid styrelsemöte i FUNQ den 20 februari 2017
Närvarande: Lars Waern, Ulf Myrman, Carina Haglund, Hans Sohlström, Inga-Britt Söderström och Ingemar
Lindh.

§ 1 Mötets öppnande
Lars Waern öppnade mötet och hälsade alla välkommen till NGIF-s klubblokal.

§ 2 Val av ordförande, sekreterare och justerare för mötet
Lars Waern valdes till ordförande, Ingemar Lindh till sekreterare och Hans Sohlström tillsammans med
ordförande valdes att justera dagens protokoll.

§ 3 Föregående mötesprotokoll den 9 januari 2017
Protokollet genomgicks och diskuterades samt lades till handlingarna.

§ 4 Ekonomisk rapport och medlemsutveckling
Carina informerade att föreningen har tillfredsställande likviditet och att många medlemmar redan har betalt
medlemsavgiften för år 2017.

Medlemsbrev med inbetalningskort för medlemsavgifter 2017 sänds ut genom Carinas försorg.

§ 5 Statusrapporter
Stipendier: Beslöts avsätta 4.000 kronor till ungdomsverksamheten på ”Hyttan”. Sammanhållande Ulf och IB.
Hamnfest 3 juni 2017: Hans S. arbetar med budget, tillståndsansökan och dagsprogrammet samt att knyta
flera ideella krafter till hamnfesten.
Besöksnäringen och erfarenheter från mötet 16 februari 2017: Lars Waern gjorde en övergripande
rekapitulation av de olika aktiviteter som förekom under 2016. De närvarande medlemmarna informerade om
kommande aktiviteter under 2017. Susanna från Turistbyrån informerade om konceptet ”Turista hemma”.
Turistguiden kommer ej att tryckas för 2017 då ingen kan ta på sig arbetet med guiden. Som alternativ
rekommenderas våra näringsinriktade medlemmar att bli medlem ” UTFLYKTSVÄGEN”. Inträdesavgift 800:och en årsavgift på 1600:- och då ingår en markering på utflyktskartan och en mindre annons i magasinet
UTFLYKTSVÄGEN. Trycka upp ca 500 vykort över Nävekvarns utsikt över hamn och hav. IB undersöker
kostnaden för vykortsproduktion.
Utveckling av hamnområde: Tidplanen för campingutbyggnaden går enligt tidsplan. Entreprenör för
Hamnkrogen respektive campingen blir samma som föregående år. De har lovat ett längre öppethållande
jämfört med tidigare år.
Bostadsbyggande: Lars och Ingemar har haft täta kontakter med såväl Nyköpings kommun som Nyköpingshem
om möjligheterna för bostadsbyggande vid Tunabergsgården. P.g.a. av de höga produktionskostnaderna
beroende på bygghögkonjukturen blir hyrorna alltför höga i dagsläget så Nyköpingshem vill avvakta tills
vidare. Byggföretaget som äger Konsumfastigheten håller på med markundersökning av tomtmarken intill
Gula Kvarn och är beredda att producera lägenheter framledes. Ingemar har gjort en översiktlig undersökning
med PRO-medlemmar där det visat si att ett 30-tal villaägare är beredda att flytta till mindre bostad i
Nävekvarn!
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Skolan: Skolorna i Nävekvarn, Buskhyttan, Herrhagen och Långsätter kommer att bilda rektorsområde A och
vilka konsekvenser detta för med sig får framtiden utvisa.
Informationsbladet FUNQ: 900 ex har delats ut i vårt område med hjälp av NGIF.

§6 Årsmötet den 4 mars 2017 kl 13.00 i Brukslokalen
Ca kl 13.45 lämnas övrig information till allmänheten om bostadsbyggnation, skolan samt visning av filmen
”HÅLL TRUTEN”.

§ 7 Övriga frågor
Diskuterades olika vägskyltar i Nävekvarn som borde ses över, flyttas eller tas bort.
Diskuterades den omfattande ”e-mailfloden” från ordf. i Föreningen Gula kvarn.

§ 8 Nästa möte 4 mars kl 12.00 i Brukslokalen
§ 9 Mötets avslutning
Ordförande tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Ingemar Lindh

Justeras:

Lars Waern
Lars Waern

Hans Sohlström
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