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Föreningen Nenningesund – org.nr  802430-2153     justerat per e-post 
 
Protokoll/anteckningar från styrelsemöte 110228 i Flottans mäns klubblokal, Götgatan 14 A i 
Norrtälje. 
  
Närvarande styrelsemedlemmar: Mats Dahlström (ordf.), Jan Mosander, Olle Zetterberg, Håkan 
Widmark, Gunnar Fagerberg, Staffan Persson, Anders Börjegård, Birger Winbladh. Dessutom: Bo-
Erik Lind (valberedningen), Lennart Fröblom (Flottans män), samt Svante Jansson och Nils 
Eriksson (revisorer). 
 
1. Mats Dahlström öppnade mötet. Staffan Persson och Birger Winbladh valdes till 
protokolljusterare.  
 
2. Anmälningsärenden. 
• På det senaste mötet beslöts att föreningen skulle flytta över 300 000 kr av sina tillgångar till ”vår” 
lokala bank,  Roslagens Sparbank. Flyttningen har fördröjts av formella skäl (div. namnteckningar),  
Dahlström och Håkan Widmark gör nytt försök. 
• Ann Axelsson har låtit meddela att den nya, bättre hemsidan är något försenad, men på gång. 
• Olle Zetterberg har på en grundkarta skissat lämpliga ställen för upplagring av muddermassor. 
Några av förslagen är redan konfirmerade och godkända av tomtägare. Dahlström meddelade att en 
tomtägare åtagit sig att försöka beräkna hur mycket massor hans mark kan ta emot. Återstår att visa 
ett par förslag på uppläggningsplatser för respektive tomtägare och diskutera dem. 
• Anders Börjegård meddelade att föreningen kan få vara med på ett litet hörn i Norrtälje kommuns 
monter på Roslagsmässan i Norrtälje Sportcentrum den 6-7 maj. Ev. bildspel, utrymmet är mycket 
begränsat. Vi bör försöka visa att kommunen och Roslagens Sparbank stöttat oss. Börjegård har 
fortsatt kontakt med kommunen. Det noterades att  kommunen beslutat att satsa 300 000 kr för att 
upprusta kanotlederna i kommunen, åtgärder som ligger i linje med föreningens projekt. Detaljer 
kring upprustningen beskrivs på kommunens hemsida, www.norrtalje.se     
• Lennart Fröblom besöker Båtmässan i Stockholm och försöker ordna så att broschyrer om 
föreningens projekt kan distribueras på Skärgårdsstiftelsens årsmöte. Winbladh levererar 
broschyrer. 
    
3. Projektplan. Persson och Axelsson har sammanställt ett underlag för en ny projektplan att lägga 
ut på den nya hemsidan. Mötet diskuterade detaljerna. Persson skissar vidare och försöker tidsätta 
åtgärderna i planen. 
      
4. Det bekräftades att föreningens årsmöte kommer att hållas lördagen den 26 mars kl 15.00 i 
Rådmansö församlingshem. Styrelsen möts före årsmötet kl 14.00. Mötet diskuterade upplägget för 
årsmötet. Affischer om årsmötet är under distribution.  
 
5. När miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n) skickas in till Miljödomstolen så måste man bifoga  
en sammanställning över de informationstillfällen som föreningen anordnat om projektet. Axelsson 
fick i uppdrag att lista dem. Mötet ansåg det också önskvärt att i ansökan till Miljödomstolen kunna 
visa att Norrtälje kommun är positiv till projektet. Formerna för detta diskuterades.     
     
6. Fagerberg rapporterade om sin brandkårsutryckning den 7.2 som gällde föreningens ansökan om 
EU-medel från ”Central Baltic”. Citat ur hans tidigare e-post i ärendet: 
 
”Det var esterna som meddelade vid lunchtid att de fått besked om att vi måste ha ett papper 
undertecknat av Norrtälje kommun om medfinansiering som skulle skannas och e-postas till Central 
Baltic-sekretariatet via Tallinn senast samma dag, annars skulle hela EU-ansökan förklaras ogiltig.  
Det blev ett frenetiskt telefonerande, faxande, skannande och e-postande innan dokumentet blev 
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levererat vid 19.30-tiden. Jag vill gärna berätta att från kommunens sida visade kommundirektör 
Tommie Eriksson (trots att han satt i sammanträden hela dagen) och hans medarbetare Monika 
Pettersson och Yvonne Ruthberg ett mycket trevligt bemötande och stor hjälpsamhet för att föra det 
hela i hamn. Annars hade det aldrig gått. Heder åt en sådan kommun!” 
 
Mötet ansåg att även Gunnar Fagerberg bör hedras för sin insats.  
 
7. Styrelsen träffas alltså nästa gång lördagen den 26 mars kl 14.00 i Rådmansö församlingshem (en 
timme före årsmötet som hålls kl 15.00). Vänligen notera datum och tider i almanackan! 
 
Antecknat av   
 
Jan Mosander 
 
Protokollet justerat:    
 
Staffan Persson     Birger Winbladh  
 


