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Föreningen Nenningesund – org.nr 802430-2153

justerat per e-post

Protokoll/anteckningar från styrelsemöte 130305 kl 18.30 i Flottans mäns klubblokal, Götgatan 14 i
Norrtälje.
Närvarande styrelsemedlemmar: Mats Dahlström (ordf.), Staffan Persson, Jan Mosander, Olle
Zetterberg, Anders Börjegård, Birger Winbladh och Håkan Widmark. Dessutom: Bo-Erik Lind och
Christina Söderman (valberedningen), Nils Eriksson (revisor) samt Lennart Fröblom (Flottans
män).
1. Mats Dahlström öppnade mötet och Staffan Persson och Olle Zetterberg valdes till
protokolljusterare.
2. Anmälningsärenden.
• Dahlström rapporterade att allt underlag för föreningens ekonomiska redovisning inför årsmötet
lämnats över till Ekonomi- och redovisningsservice i Norrtälje som sammanställer materialet,
varefter revisorerna tar över.
• Kallelse till årsmötet har stadgeenligt publicerats i Norrtelje Tidning. Ann Axelsson har tagit fram
ett anslag med kallelse till årsmötet, några styrelsemedlemmar ser till att anslagen sätts upp på
anslagstavlor i föreningens intresse- och närområde.
• En av styrelsesuppleanterna avgår på årsmötet, valberedningen har tagit fram förslag på ersättare.
3. Rådmansödagen.
Mötet beslöt att föreningen som vanligt ska delta på Rådmansödagen i Gräddö, i år lördagen den 29
juni.
4. Ansökan till Mark- och Miljödomstolen.
Ulrika Greghammar, expert på Lindskogs & Malmströms advokatbyrå i Stockholm, har gått igenom
föreningens utkast, underlag och material för ansökan till domstolen och lämnat vissa synpunkter.
Texten till ansökan justeras på några mindre punkter (Dahlström), efter påpekanden från Birger
Winbladh och Zetterberg. Ytterligare en kartskiss fogas till ansökan som också förses med ett
försättsblad. Dahlström kontrollerar en detalj med juristen Greghammar. Persson sammanställer
ansökan med bilagor, registreringsbevis och föreningens stadgar i pärm. Originalet undertecknas
och vidimeras av föreningens namntecknare. Persson ordnar med erforderligt antal kopior. Om allt
detta fungerar så ska den kompletta ansökan vara inlämnad till domstolen inför årsmötet den 17
mars.
5. Anders Börjegård informerade om kommunens nya översiktsplan, samt om vägplaner och
planerade cykelvägar i området kring Nenningesund. Remisstiden för översiktsplanen går ut i maj.
Börjegård fick i uppdrag att be kommunen notera projektet Nenningesund i planen.
4. Kommande möten.
Föreningens årsmöte hålls söndagen den 17 mars kl 14.00 i Rådmansö församlingshem.
(Styrelsemöte kl 13.00). OBS. ändrat datum, årsmötet alltså framskjutet en dag mot vad som
tidigare meddelats, pga dubbelbokad lokal. Vänligen anteckna i almanackan!
Anteckna även datum för kommande styrelsemöten: Tisdagen den 9 april och tisdagen den 7 maj kl
18.30 i Flottans Mäns klubblokal.
Antecknat av
Jan Mosander
Protokollet justerat
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