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Föreningen Nenningesund – org.nr 802430-2153   justerat per e-post 
 
Protokoll/anteckningar från styrelsemöte 140429 kl 18.30 i Flottans mäns klubblokal, Götgatan 14 
A i Norrtälje. 
 
Närvarande styrelsemedlemmar: Jan Mosander, Gunnar Fagerberg, Olle Zetterberg, Bjarne 
Bjurström, Tor Sjölinder och Håkan Widmark. Dessutom: Bo-Erik Lind och Christina Söderman 
(valberedningen), samt Lennart Fröblom (Flottans män). 
 
1. Gunnar Fagerberg valdes till mötets ordförande och öppnade mötet, Jan Mosander valdes till 
sekreterare och Tor Sjölinder och Christina Söderman till protokolljusterare. 
 
2. Mötet beslöt att konstituera styrelsen enligt följande: Staffan Persson är föreningens 
viceordförande, Jan Mosander dess sekreterare. 
 
3. Administration. 
Christina Söderman (kassaförvaltare, står för föreningens postadress, samt är tillsammans med 
Gunnar Fagerberg firmatecknare) kontaktar bankerna om fullmaktsprocedurer och kontrollerar 
ändringsanmälan till Skatteverket. 
 
4. Arbetet med ny ansökan till Mark- och miljödomstolen. 
Upplägget är följande: Föreningen bildar en arbetsgrupp som går igenom och sorterar upp de 
punkter som ansågs ofullständiga eller oklara i ansökan som avvisades, och noterar vad som måste 
kompletteras. I den mån föreningen behöver hjälp med nytt eller utvidgat underlag har Norrtälje 
kommun lovat ställa upp med sina kunskaper och resurser för att snabbare komma i mål.  
Föreningens arbetsgrupp består av Gunnar Fagerberg, Olle Zetterberg, Birger Winbladh och Bjarne 
Bjurström. 
Arbetsgruppen möts torsdagen den 8 maj kl 16.00 hos Olle Zetterberg i Gräddö, samt tisdagen den 
13 maj kl 13.00, också hos Olle Zetterberg. 
Fagerberg kontaktar Staffan Persson ang. möte med länsstyrelsen. 
 
5. Föreningen Hemsundets Väl på Blidö är engagerad i ett projekt för att syresätta sjöbotten i 
Hemsundet och står i beråd att ansöka om ett bidrag, en s k miljöcheck på 20.000 – 40.000 kr, från 
organisationen Leader Uross, för att komma i gång med projektet. Hemsundets Väl vill gärna ha 
med Föreningen Nenningesund i nätverket kring ansökan eftersom projektet har beröringspunkter 
med Föreningen Nenningesunds projekt. Fyra andra föreningar med likartade intressen finns med i 
nätverket. Mötet beslöt att Föreningen Nenningesund – för att få del av ev. nyttig information - går 
med i nätverket under förutsättning att inga ytterligare förbindelser krävs.  
 
6. Fagerberg har kontaktats av ordföranden i Gubbuddens samfällighetsförening som hört sig för 
om det aktuella läget för föreningens projekt. På ett tidigare styrelsemöte bestämdes att föreningen 
skulle ordna med en beskrivning och illustration av hur inloppet till Nenningesund, sett från 
Höggarnsfjärden, skulle kunna gestalta sig. Fagerberg kontaktar Persson/Ann Axelsson som hade 
idé kring detta. Fagerberg har dessutom haft kontakt med elever på Sveriges lantbruksuniversitet 
(SLU) som är intresserade av att hjälpa till med en presentationsskiss.   
 
7. Nästa styrelsemöte hålls torsdagen den 22 maj kl 18.30 i Flottans Mäns klubblokal i Norrtälje, 
Götgatan 14 A (ingång från gaveln 1 tr. ner) 
 
Antecknat av                                 Protokollet justerat: 
      
Jan Mosander                                Tor Sjölinder                      Christina Söderman 


