Föreningen Nenningesund
Org.nr. 802430-2153

Protokoll avseende Föreningen Nenningesunds
styrelsemöte 2016-06-16 i FOS-huset, Campus
Roslagen, kl. 18.30 – 20.30. Justerat enl. e-post.

Närvarande:
Gunnar Fagerberg, ordförande
Staffan Persson
Christina Söderman
Bo Erik Lind
Mats Tengdelius
Olle Zetterberg
Birger Winbladh
Bjarne Bjurström
1. Öppnande, protokoll och justering.
Föreningens ordförande, Gunnar Fagerberg, hälsade samtliga välkommen och öppnade
mötet. Mats Tengdelius valdes till sekreterare i anledning av ordinarie sekreterare, Jan
Mosanders frånvaro. Att justera dagens protokoll valdes Christina Söderman och Bjarne
Bjurström.
2. Godkännande av dagordning
Gunnar Fagerberg presenterade ett förslag till dagordning vilket godkändes av mötet.
3. Föregående protokoll
Föregående protokoll genomgicks varefter detsamma lades till handlingarna.
4. Papporter
Olle Zetterberg rapporterade om dennes och Mats Tengdelius möte, fredag 10 juni, med
Berit Jansson (c), kommunalråd i Norrtälje och Per Lodenius (c), riksdagsman. Av rapporten
framgick bl.a. att samtliga deltagare anser att det är angeläget med en fortsatt dialog samt
att diskussioner fördes beträffande förestående möte med länsstyrelsen fredag 17 juni.
Gunnar Fagerberg, Olle Zetterberg och Birger Winbladh rapporterade om ett möte med
representanter för Norrtälje kommuns bygg- och miljökontor (Maria Resman och Thorvald
Andersson). Det framgick bl. a. att man vid mötet diskuterat framförallt teknikaliteter,
gränsvärden och övriga effekter av ett återskapande av den aktuella vattenleden.
5. Dokumentation
Bjarne Bjurström har genomfört en inventering av lämplig teknik i syfte att tillgodose
föreningens behov av en systematiserad och, i första hand för styrelsen, tillgänglig
dokumentation av föreningens handlingar. Efter redovisning och rekommendation av B.
Bjurström beslöts att använda ett av Microsoft tillhandahållet system (Microsoft OneDrive).
Mot bakgrund härav diskuterades behovet av att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att
utarbeta ett, för föreningen, webb- och behovsanpassat dokumentarkiv.

6. Ekonomi

Christina Söderman redovisade föreningens ekonomiska ställning och resultat per dagens
datum samt informerade att avierna för inbetalning av årets medlemsavgifter sänds ut omkr.
20 juli.
7. Informationsmaterial
Gunnar Fagerberg och Staffan Persson redovisade ett, med hjälp av bl.a. Ann Axelsson,
framtaget informationsmaterial i olika format. Efter presentation och genomgång av
materialet beslöts att trycka en 8-sidig broschyr i ett lätthanterligt format med målsättning
att kunna utdelas med början lördag 2 juli d.v.s. Rådmansödagen. Ordföranden sänder, via epost, ut ett korrektur till styrelseledamöterna för synpunkter vilka ska lämnas senast måndag
20 juni kl. 12.00. Bjarne Bjurström kontaktar ett tryckeri, även i Norrtälje, för att diskutera
kostnad och snabb hantering.
8. Möte med länsstyrelsen
Gunnar Fagerberg presenterade och kommenterade ett material avseende förestående möte
med länsstyrelsen, fredag 17 juni, med början 13.30. De som representerar föreningen är;
ordförande Gunnar Fagerberg, samt styrelseledamöterna Birger Winbladh och Ann Axelsson.
Norrtälje kommun förutsätts delta med minst en representant från bygg- och miljökontoret.
Föreningen svarar för dagordning, protokoll och en initial föredragning.
9. Rådmansödagen
Föreningens medverkan vid Rådmansödagen genomgicks med betoning på bemanning,
utrustning och övriga insatser. Allt syns vara under kontroll.
Beträffande informationsvandringen, lördag 9 juli, utmed den planerade vattenleden svarar
Christina Söderman för lokal affischering och Gunnar Fagerberg för annonsering i Norrtälje
Tidning samt är också ledsagare för själva vandringen. Christina Söderman anordnar kaffe
med något tilltugg i anslutning till evenemanget. Deltagarna samlas kl. 10.00 på anvisad
plats, med målsättning att vandringen ska vara genomförd vid lunchtid.
10. Övrigt
Christina Söderman utdelade ett antal ex. av Magasin Skärgård och kommenterade på vad
sätt Roine Karlsson eventuellt kan medverka till att, i bl. a. nämnda tidning, sprida
information om föreningens verksamhet.
11. Nästa möte
Det beslöts att nästa möte genomförs onsdag 17 augusti i FOS-huset, med början kl. 18.30.
12. Avslutning
Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Mats Tengdelius
Protokollet justerat av:

Christina Söderman

Bjarne Bjurström

