Protokoll fört vid styrelsemöte i FUNQ 17 juni 2014
Närvarande: Olle Lindberg ordf. Gunilla Lindvall, Lars Waern, Sandra Svensson, Stig Isaksson,
Kurt Rindstål, Gunnel Linnertz, Ingemar Lind
§1

Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna till NQBK:s lokal.
§2

Föregående mötesprotokoll

Rättelse gjordes under § 4 där Nicklas Franzén felaktigt hade kallats Urban Franzén. Sedan
sist har Hamncafét öppnats. Turistbroschyren är tryckt och ska nu distribueras. När
turistbyrån öppnar nästa vecka kommer samtliga exemplar köras ner från Marinan till
turistbyrån. Broschyren behöver distribueras till kringliggande orter. Samtliga
styrelsemedlemmar hjälps åt att sprida broschyren.
§3

Ekonomi

Gunnel har inte fått tillgång till FUNQ:s konto på Nordea ännu. Detta har lett till att det i
nuläget inte går att kontrollera vilka medlemmar som har betalat in medlemsavgift. Därmed
har heller inga påminnelser skickats ut. Utifrån en uppskattning av kommande intäkter och
kostnader för hamnfest, turistbroschyr, hemsida och administration meddelar Gunnel att
det finns mellan 58 000-60 000 i kassan.
§4

Servicepunkt

Styrelsen godkände avtalet mellan FUNQ och kommunbygderådet gällande
datorutrusningen på Coop Nära.
§5

LDL

FUNQ kommer kalla till ett nytt stormöte i Brukslokalen onsdagen den 16/9 kl 19.00. Syftet
med mötet är att informera om hur utvecklingsarbetet har fortskridit utifrån
enkätundersökningen. Efter sommaren fortsätter arbetsgruppernas arbete. Flera möten är
redan inbokade. Ett nytt turistsamverkansmöte planeras till början av september. Sandra är
sammankallande för detta möte.
§6

Hemsidan

Hemsidan fortsätter att uppdateras av Lars och Bertil. Det finns nu en heltäckande
evenemangskalender för sommarens aktiviteter på hemsidan. Inom kort kommer även
turistbroschyren att finnas i pdf-format på sidan. Till hösten kommer företaget DC
Communication anlitas för att bygga en ny hemsida. De kommer även att ombesörja det
löpande underhållet av sidan.
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§7

Hamnfesten

Det mesta är klart inför årets hamnfest. I år kommer musikunderhållningen att flyttas från
Folkets park ner till hamnområdet. Det kommer att hållas två konserter varav en med
musikquiz, sångsolist blir Magnus Bäcklund. Detta sker i samarbete med Sörmlands Nyheter.
Tidningen står för annonser samt särtryck av affischer samt del i musikquiz och diverse
reklammaterial. FUNQ står för kostnaderna gällande musiker under hamnfesten samt en
bonuskonsert för SN den 26/6. Micke Sundvall ansvarar för denna konsert. Torne är ansvarig
för knalle-organiseringen i hamnområdet under Hamnfesten. Måndagen den 23/6 är det
planeringsmöte i hamnområdet. Då kommer även Stig Isaksson att delta för att se över
framkomlighet av fordon i hamnen. Bruket öppnas upp för parkering denna dag. NGIF
ansvarar för parkeringen. Tidigare år har Coop haft problem med överfull parkering vilket
har lett till att deras kunder inte har fått plats. Gunilla kontaktar Ulf Myrman för att hitta en
lösning på problemet.
§8

Rapport från respektive styrelsemedlem

Kurt meddelar att NQBK arbetar med att få ut de nya bryggorna till sina permanenta platser i
Skeppsvik. Turistbyrån har installerat sig och öppnar måndagen den 23 juni. Båtklubben
kommer att ha tre sommarjobbare varv en utbildas till att sköta gästhamnen. Båtklubben
kommer att ha öppet dagligen mellan 8.00–21.00.
Stig rapporterar att vägföreningen i år koncentrerar sig på området mellan Mellanvägen och
Coop. Under våren har föreningen arbetat med infartsvägen mellan campingen och badet.
De har spärrat av tre campingplatser/parkeringsplatser och satt upp suggor. Campingen har
övertagit ansvaret för denna parkering. Stig väntar på besked gällande sin ansökan om
bidrag till minigolfbana samt fontän till Masugnsdammen. Det har beställts skyltar till
parkeringsinformation. En stor orienteringskarta ska beställas. Där kommer finnas
information om var man hittar de åtta olika parkeringsplatserna samt andra viktiga platser
på orten såsom Coop, bensinmack samt Folkets Park. Placeringen av orienteringskartan är ej
ännu bestämd.
Gunnel har varit på kommunbygderådsmöte måndagen den 16/6. Där informerades det om
ett nytt projekt i Stavsjö med digital handel. Kunderna beställer matvaror från en handlare i
Norrköping. Varorna transporteras till en samlingspunkt i Stavsjö för avhämtning. Betalning
sker via Internet. Det informerades även om möjligheter till billigare byggnation på
landsbygden i syfte att skapa bättre förutsättningar för nybyggnation utanför städerna.
Ingemar informerar om statusen kring sökandet av bidrag för att starta ett gym i Nävekvarn.
Under vintern och våren har NGIF sökt efter en lokal att placera gymmet i. Två olika
alternativ som diskuterats har varit Coop Nära och gamla Nävekvarns Bruk. Av utrymmesoch kostnadsskäl har dessa alternativ övergivits. Nu har det bestämts att gymmet ska ligga i
Tunabergsgården. Ingmar inväntar hyresoffert från Nyköpings Hem för att kunna
komplettera tidigare insänd ansökan om bidrag till kommunbygderådet och LDL.
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NGIF ska driva gymmet och besökarna får köpa kort för att kunna träna. Tanken är att
gymmet ska ha en bred målgrupp. Det ska även finnas ett litet café på gymmet.
Lars vill få in synpunkter på hemsidan. Enligt FUNQ:s policy är hemsidan bara till för
medlemmar. Detta är dock svårt att följa för tillfället då det inte finns en aktuell
medlemsförteckning på grund av att kassören inte kan se vilka som har betalat in sin
medlemsavgift. Lars har under våren skickat ut skrivelser till flertalet instanser gällande
infrastruktur på Tunabergshalvön. Till hösten kommer påminnelse att skicka ut till de
instanser som ännu ej har svarat.
Sandra rapporterar att Marinans Guesthouse kommer att öppna i sommar. Det är ett mindre
Guesthouse med nio rum som kommer användas som övernattningsrum för Swede Port
Marinas kunder under höst och vår samt för allmänheten under sommaren. Förhoppningen
är att kunna ha smygpremiär under Hamnfesten.
§9

Uppdatering av projektliggaren

Punkten Hamnplansutveckling tillkom. Ansvarig för denna blir Stig m.fl.
§ 10

Kommande styrelsemöte

Nästa styrelsemöte bokades till onsdagen den 3/9 kl. 18.00.

§ 11

Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet
Sandra Svensson
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