Föreningen Nenningesund – org.nr 802430-2153

justerat per e-post

Protokoll/anteckningar från styrelsemöte 120124 kl 18.30 i Flottans mäns klubblokal, Götgatan 14
A i Norrtälje
Närvarande styrelsemedlemmar: Mats Dahlström (ordf.), Birger Winbladh, Jan Mosander, Gunnar
Fagerberg, Anders Börjegård, Olle Zetterberg, Staffan Persson, Håkan Widmark och Ann Bogren
Mattsson (suppleant). Dessutom: Bo-Erik Lind och Christina Söderman (valberedningen), samt Nils
Eriksson och Svante Jansson (revisorer).
1. Mats Dahlström öppnade mötet, Jan Mosander förde protokollet och Staffan Persson och Olle
Zetterberg valdes till protokolljusterare.
2. Anmälningsärenden
• Lågarö byalag har ännu inte svarat på föreningens fråga om föreningen i samband med byalagets
kommande årsmöte kan få informera byalaget om projektet Nenningesund. Föreningen vill
dessutom gärna skicka ut skriftlig information till byalagets medlemmar, men behöver då få tillgång
till en adresslista över medlemmarna. Dahlström tar förnyad kontakt med byalaget om detta.
• Kommunens översiktsplan för Rådmansö, som har betydelse för föreningens projekt, ligger för
yttrande hos Länsstyrelsen i Stockholm. Persson fick i uppdrag att hålla koll på svaret till
kommunen.
• Birger Winbladh och Zetterberg träffar Naturvatten AB, Ulf Lindqvist, 120208 för de avslutande
kompletteringarna av MKB:n (miljökonsekvensbeskrivningen). Avsikten är direkt i MKB:n försöka
få med så mycket som möjligt av frågeställningarna i miljödelen. Angående eventuell grumling vid
in- och utloppet av ett öppnat Nenningesund så ser Naturvatten inte någon risk för det, enligt
Zetterberg.
• Gunnar Fagerberg meddelade att Nenninge markförening fått ett justerat avtalsförslag
(”rådighetsavtalet”) till påseende. Markföreningen återkommer med förslag på datum för samtal
med vår förening.
• Dahlström meddelade att rådighetssavtalet med Uppsala stift, Egendomsnämnden, nu är klart.
Egendomsnämndens formella part i ärendet har beteckningen ”Prästlönetillgångarna” (som
föreningen nu alltså har avtal med).
• Ann Axelsson och Persson fortsätter samtalen om ett rådighetsavtal med ytterligare en markägare.
• Dahlström meddelade att föreningen ett flertal gånger förgäves försökt betala Tallinns kommun en
faktura för föreningens del av kostnaderna (ca. Skr 8.000:- ) för ansökningar av medel ur EUprogrammet Central Baltic. Likviden har varje gång ”studsat tillbaka” från Tallinn. Försöken att
betala fortsätter.
• Håkan Widmark kontaktar Skärgårdsstiftelsen angående det tidigare löftet om att i stiftelsens
tidskrift Stångmärket få utrymme och publicitet för föreningens projekt.
• Christina Söderman meddelade att uppdateringen av listan över fastighetsägare i Nenningesunds
omgivning snart är klar.

3. Föreningens årsmöte kommer att hållas lördagen den 31 mars kl 14.00 i Rådmansö
församlingshem. Styrelsen möts där kl 13.00. Anteckna i almanackan! Annons om årsmötet ska
vara införd i Norrtelje Tidning senast den 9 mars. Ann Axelsson och Persson ordnar med affischer
för årsmötet.
4. Nästa styrelsemöte hålls tisdagen den 6 mars kl 18.30 i Flottans mäns klubblokal, Götgatan 14 A
i Norrtälje (ingång från gaveln, 1 tr. Ner). Notera även det i almanackan! Välkomna!
OBS. i det förra protokollet gavs ett annat datum för nästa styrelsemöte (28 mars). Det var helt
felaktigt. Stryk det i almanackan!
Anm. vid sidan av protokollet: Bo-Erik Lind har i flera år troget och ytterst förtjänstfullt fungerat
som kaffegeneral vid våra styrelsemöten. Dock kan han behöva en avlösare ibland, en reserv. Maila
lboerik@gmail.com om du tror att du kan bistå honom..
Antecknat av
Jan Mosander
Protokollet justerat av
Staffan Persson

Olle Zetterberg

