Föreningen Nenningesund
Org.nr. 802430-2153

Protokoll avseende Föreningen Nenningesunds
styrelsemöte 2016-04-20 I FOS-huset, Campus
Roslagen, kl 18.30 – 20.00.
Justerat per e-post

Närvarande:
Gunnar Fagerberg, ordförande
Bo Erik Lind
Olle Zetterberg
Bjarne Bjurström
Ann Bogren Mattsson
Christina Söderman
Lennart Fröblom
Nils Eriksson
Staffan Persson
Mats Tengdelius
1. Öppnande, protokoll och justering.
Föreningens ordförande, Gunnar Fagerberg, hälsade samtliga välkomna och öppnade mötet.
Mats Tengdelius valdes till sekreterare i anledning av ordinarie sekreterare, Jan Mosanders
frånvaro. Att justera dagens protokoll valdes Christina Söderman och Staffan Persson.
2. Godkännande av dagordning
Föreliggande förslag till dagordning godkändes efter div. kompletteringar.
3. Föregående protokoll
Föregående protokoll genomgicks varefter detsamma lades till handlingarna.
4. Rapport från arbetsgrupper
Olle Zetterberg rapporterade, med kompletterande uppgifter av Bjarne Bjurström och Mats
Tengdelius, om hittillsvarande arbete i den arbetsgrupp som de tillsammans med gruppens
ordförande, Birger Winbladh, åstadkommit. Arbetet syftar, i huvudsak, till att skapa rimliga
planerings- och övriga förutsättningar för föreningens fortsatta arbete.
I anslutning härtill beslöts att Gunnar Fagerberg och Staffan Persson snarast bokar ett möte
med Länsstyrelsen.
Zetterberg informerade vidare att en offert inkommit beträffande en geoteknisk
undersökning och vars kostnad är avhängig behovet av undersökningens omfattning.

5. Övriga rapporter
Ordföranden rapporterade att dokument och övriga handlingar som tillhör föreningen
numera förvaras i särskilt utrymme i FOS-huset. Christina Söderman rapporterade om
föreningens hittillsvarande ekonomiska ställning och resultat varvid bl.a. framgick att
medlemsavgifterna inbetalas på ett tillfredsställande sätt.

6. Samrådsförfarandet
Mot bakgrund av att Mark- och miljödomstolen i sitt beslut föranstaltat om ett
samrådsförfarande med bl.a. berörda fastighetsägare beslöts att, tills vidare, avvakta med
sådan kontakt i syfte att inhämta ytterligare beslutsunderlag.
7. Rådmansödagen
Det beslöts att, i likhet med tidigare år, medverka i Rådmansödagen. I år genomförs
evenemanget lördag 2 juli. Värdet av ett lämpligt informationsmaterial, exempelvis en
översiktsbild diskuterades varvid beslöts att Gunnar Fagerberg kontaktar Ann Axelsson i
frågan.
Vidare diskuterades behovet av bemanning vid evenemanget 2 juli samt vid vilken tidpunkt
en guidad vandring i kanalområdet kan vara lämplig. Det beslöts att preliminärt genomföra
en sådan vandring påföljande lördag d.v.s. 9 juli. Definitivt beslut får tas vid nästa
styrelsemöte.
I anslutning härtill upplyste Christina Söderman att goda förutsättningar finns att, i bl. a.
tidningen ”Magasin Skärgård”, informera om denna vandring med såväl text som foto varför
Söderman meddelade att hon, i detta syfte, avser ta sådana kontakter.
8. Dokument- och filhantering
Bjarne Bjurström informerade om lämpliga program för dokument- och filhantering för
gemensam åtkomst för föreningens funktionärer. Bjurström avser återkomma i ärendet vid
nästa styrelsemöte.
9. Nästa möte
Det beslöts att nästa möte genomförs tisdag 25 maj FOS-huset, med början kl 18.30
(notering efter justering: datumet ska vara tisdag 24 maj)
10. Avslutning
Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet kl. 20.00.
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