Föreningen Nenningesund
Org.nr. 802430-2153

Protokoll avseende Föreningen Nenningesunds
styrelsemöte 2016-05-24 i FOS-huset, Campus
Roslagen, kl. 18.30 – 19.55. Justerat per e-post.

Närvarande:
Gunnar Fagerberg, ordförande
Staffan Persson
Tor Sjölinder
Anders Börjegård
Bo Erik Lind
Mats Tengdelius
Olle Zetterberg
Birger Winbladh
Titti Winbladh, adj.
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 Tor Sjölinder och Anders Börjegård.
2. Godkännande av dagordning
Ett förslag till dagordning, med focus på Länsstyrelsens inbjudan (se nedan), diskuterades och
godkändes.
3. Föregående protokoll
Föregående protokoll genomgicks varefter detsamma lades till handlingarna.
4. Informationsmaterial
Gunnar Fagerberg rapporterade om kontakten med Ann Axelsson och arbetet med att
utarbeta ett informationsmaterial/blad om föreningen Nenningesunds syfte, mål och
verksamhet. Bl.a. framgick att detsamma avses tryckas/kopieras i egen regi, dock på ett
papper med bra och anpassad kvalité.
5. Möte med länsstyrelsen
Gunnar Fagerberg informerade och kommenterade Länsstyrelsens inbjudan till föreningen
om ett möte torsdag 2 juni, kl. 13:30. Därvid framgick att det får ankomma på föreningen att
svara för dagordning, protokoll och en initial föredragning. Av inbjudan framgår också att en
representant för kommunen är välkommen att delta.
Föreningens representanter och antal diskuterades varvid föreningens vice ordförande,
Staffan Persson, utsågs att vara delegationens preses. Behovet av en representant för
Naturvatten diskuterades också.
Fagerberg sammanställer ett förslag till dagordning som remitteras till styrelsens ledamöter
för synpunkter och kompletteringar.

Det uppdrogs åt Mats Tengdelius att kontakta kommunen beträffande kommunens
representation vid nämnda möte.
6. Rådmansödagen
Vid föregående styrelsemöte beslöts att medverka vid Rådmansödagen. I år genomförs
evenemanget lördag 2 juli. Olle Zetterberg uppdrogs att boka en lämplig plats inom
evenemangsområdet där föreningen kan bedriva sin informationsverksamhet.
Vid nästa möte ska styrelsen ta del av framtaget informationsmaterial som avses användas.
Vid mötet beslutas även vilka föreningsmedlemmar som ska delta som funktionärer under
Rådmansödagen.
Tidigare preliminärt beslut att genomföra en guidad vandring i kanalområdet påföljande
lördag, d.v.s. 9 juli, beslöts nu att vara definitivt. Gunnar Fagerberg åtog sig att svara för
evenemanget. En enklare förtäring/fika i anslutning till vandringen diskuterades varvid
beslöts kontakta Christina Söderman i frågan. Det beslöts att deltagarna samlas kl. 10.00 på
anvisad plats, med målsättning att vandringen ska vara genomförd vid lunchtid.
7. Arbetsgruppens rapport
Det meddelades att Olle Zetterberg och Mats Tengdelius träffar riksdagsman Per Lodenius
(C) och kommunalrådet Berit Jansson (C) fredag 10 juni, kl. 15.00.
8. Nästa möte
Det beslöts att nästa möte genomförs torsdag 16 juni i FOS-huset, med början kl. 18.30.
9. Avslutning
Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Mats Tengdelius
Protokollet justerat av:

Anders Börjegård

Tor Sjölinder

