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Föreningen Nenningesund – org.nr 802430-2153                               justerat per e-post   
 
Protokoll/anteckningar från styrelsemöte den 19 januari 2011 kl 18.30 i Flottans mäns lokal. 
 
Närvarande styrelsemedlemmar: Mats Dahlström (ordförande), Ann Axelsson, Gunnar Fagerberg, 
Staffan Persson, Anders Börjegård, Olle Zetterberg, Birger Winbladh. Dessutom: Bo Erik Lind 
(valberedningen), Svante Jansson (revisor), Nils Eriksson (revisor), Lennart Fröblom (Flottans 
män). 

1. Mats Dahlström öppnade mötet. Gunnar Fagerberg valdes till protokollförare och Birger 
Winbladh och Staffan Persson till protokolljusterare. 

2. Föregående mötes protokoll godkändes. 

3. Ordföranden redovisade den ekonomiska ställningen: Vi har 317 156 kronor på 
plusgirokontot, eftersom Norrtälje kommun betalade ut 25 000 euro den 29 december 2010. 
Beslöts flytta över cirka 300 000 kronor till vårt konto i Roslagens sparbank. 

4. Fagerberg informerade om att EU-ansökan sänts in ifrån Tallinns kommun och att 
föreningen sänt in kompletterande dokumentation den 18 januari. Besked från Central 
Baltic-sekretariatet väntas inom två månader. 

5. Ann Axelsson demonstrerade ett förslag till ny webbplats som rönte stor uppskattning. Den 
nya Facebook-sidan vann också allas gillande. Axelsson färdigställer och lägger ut på 
webben. Det innebär att vår logotyp ändras, vilket godkändes. 

6. Diskussion om muddermassor. Beslöts att Zetterberg anger på grundkartan lämpliga ställen 
för uppläggning så att vi kan starta samtal med respektive markägare.  

7. Beslöts att årsmötet 2011 äger rum kl.15.00 lördagen den 26 mars, preliminärt i Rådmansö 
församlingshem. Axelsson gör anslag och lägger ut information på webbplats och Facebook. 
Lind kontaktar valberedningens sammankallande för att förebereda aktuella val. Beslöts att 
årsmötet ska fastställa 2011 års avgift och att ett utskick till medlemmarna sker efter mötet. 

8. Börjegård meddelade att Roslagsmässan äger rum den 6-7 maj i Sportcentrum i Norrtälje. 
Beslöts att Börjegård tar kontakt med ansvariga för att utröna möjligheterna till eventuellt 
deltagande. 

9. Axelsson påpekade att nuvarande projektplan på webbplatsen bör uppdateras. Beslöts att 
Persson och Axelsson gör ett förslag. 

10.  Nästa styrelsemöte hålls måndagen den 28 februari kl 18.30 hos Flottans män.  
 
 
Antecknat av: Gunnar Fagerberg 
    
 
 
Justerat av:   Staffan Persson   Birger Winbladh        


