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Föreningen Nenningesund – org.nr 802430-2153

justerat per e-post

Protokoll/anteckningar från styrelsemöte 170522 kl 18.30 i FOS-huset i Norrtälje.
Närvarande styrelsemedlemmar: Ann Axelsson, Jan Mosander, Christina Söderman, Bjarne
Bjurström, Mats Öhlin, Mikael Morén och Anders Börjegård.
1. Ordf. Ann Axelsson hälsade välkommen och öppnade mötet. Jan Mosander förde protokollet.
Bjarne Bjurström och Mats Öhlin valdes till protokolljusterare.
2. Möte med kommunen.
170502 träffade Axelsson, Öhlin och Staffan Persson Norrtälje kommuns exploateringsingenjör
Erik Klockare för att diskutera fortsättningen av föreningens projekt. Mötet var konstruktivt och
man kom överens om att det viktigaste just nu var att genomföra den geotekniska undersökningen.
En offert för undersökningen finns, ytterligare en är på ingående. I utredningspaketet ingår även en
offert för mätning av vattenflödet. Föreningen avsätter kr 150.000:- till den geotekniska
undersökningen och kommer att söka ett bidrag från kommunen för att täcka resten av kostnaderna.
Avsikten är att lämna in bidragsansökan före utgången av maj månad, omedelbart efter att den
andra offerten har inkommit. Axelsson, Persson, Öhlin och Bjurström har förberett ett underlag för
ansökan som mötet diskuterade.
3. Medlemsvärvning och information.
• Christina Söderman och Tor Sjölinder har diskuterat olika möjligheter att värva nya medlemmar
och bl a funnit att det uppenbart finns ett intresse bland flera av Roslagens båtklubbar att stöda
föreningens projekt. Det kan göras på olika sätt, t ex genom att båtklubbarna på sina hemsidor
informerar om föreningen och Nenningesund.
• Föreningen har fått förfrågan från åtminstone en tomtförening om att efter deras årsmöte ställa upp
och informera om projektet (ev. bjuder man även in åhörare från andra tomtföreningar). Det har
föreningen tackat ja till.
• Föreningen kommer under sommaren också att i lokala brevlådor och på anslagstavlor distribuera
utskick om föreningens verksamhet. Mötet diskuterade även former för att informera lokala företag.
• Föreningen medverkar den 1 juli på Rådmansödagen i Gräddö. Söderman kollar att
utställningsbord är bokat. Axelsson utreder om det till rimligt pris går att få fram en s k ”Beach
Flag” för att under evenemang fysiskt synliggöra föreningen.
• Mötet beslöt också att lördagen den 15 juli kl 11.00, i likhet med tidigare år, arrangera en vandring
längs det tänkta Nenningesund. Info om detta distribueras lokalt 1-2 veckor innan.
4. Nästa styrelsemöte hålls onsdagen den 21 juni kl 18.30 i FOS-huset i Norrtälje (OBS.
datumändringen, tidigare besked gäller inte).
Anm. Föreningens ekonomi per mötesdatum 170522: Saldo på Plusgirot kr 188.901:77, på
Swedbank/Roslagens Sparbank kr 67.339:13 (rapporterat av Christina Söderman e. mötet).
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