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Föreningen Nenningesund – org.nr 802430-2153

justerat per e-post

Protokoll/anteckningar från styrelsemöte 130129 kl 18.30 i Flottans mäns klubblokal, Götgatan 14 i
Norrtälje.
Närvarande styrelsemedlemmar: Mats Dahlström (ordf.), Staffan Persson, Jan Mosander, Olle
Zetterberg, Anders Börjegård, Håkan Widmark, Bjarne Bjurström, Ann Axelsson, Gunnar
Fagerberg. Dessutom: Bo-Erik Lind (valberedningen) och Lennart Fröblom (Flottans Män).
1. Mats Dahlström öppnade mötet och Ann Axelsson och Staffan Persson valdes till
protokolljusterare.
2. Ansökan till Mark- och miljödomstolen
Dahlström meddelade att Ulrika Greghammar, expert på Lindskogs & Malmströms advokatbyrå i
Stockholm, lovat att senast vecka 6 vara klar med sin granskning av föreningens underlag och
material för ansökan till domstolen (jfr protokoll från förra styrelsemötet). Hennes preliminära
bedömning var att ”det såg bra ut”. I den mån hon föreslår justeringar förs de in i materialet och
efter det redigeras hela paketet av Axelsson så att det blir tydligt och överskådligt. Målet är att
ansökan ska vara inlämnad till domstolen före årsmötet 16 mars. Gunnar Fagerberg är klar med sin
uppställning och redogörelse över de samråd som skett. De kompletteras på ett par punkter innan de
fogas till ansökan.
3. Föreningens ekonomi
Föreningen har fört över 250 000 kr från Plusgirot till kontot på Roslagens Sparbank vilket gör det
enklare att hantera betalningar. Efter mer än ett års försök att till den estniska samarbetspartnern
betala föreningens del av den gemensamma ansökan om medel från EU-programmet Central Baltic
så har betalningen på 7 490 kr till slut nu gått igenom. I övrigt inga nämnvärda förändringar i
ekonomin (för siffror, se närmare protokollet från det förra styrelsemötet).
4. Anmälningsärenden
• Dahlström har per e-post kontaktat Trafikverket och bett verket vara uppmärksamt på föreningens
projekt och intressen, särskilt vad gäller väg 1032 mot Södersvik, vid ombyggnaden av E18
Norrtälje – Kapellskär.
• Börjegård informerade om det senaste i ombyggnadsplanerna för E18. En ny term i
sammanhanget är ”rörbro”, med vilket menas den typ av genomfart under väg 1032 som ingår i
föreningens projekt.
• Förberedelser för årsmötet. Föreningen kommer att anlita samma redovisningsfirma som förra året
för bokföring och bokslut. Persson tar fram underlag från Plusgirot. Axelsson ordnar med
anslag/informationsmaterial inför årsmötet, Dahlström beställer annonsering i Norrtelje Tidning.
Församlingshemmet är bokat och klart.
4. Kommande styrelsemöten
Nästa styrelsemöte hålls tisdagen den 5 mars kl 18.30 i Flottans Mäns klubblokal i Norrtälje,
Götgatan 14 A (ingång från gaveln 1 tr. ner). Vänligen anteckna redan nu i almanackan!
Anteckna även datum för följande kommande möten:
• Årsmötet lördagen den 16 mars kl 14.00 i Rådmansö församlingshem (styrelsemöte kl 13.00).
-•Tisdagen den 9 april och tisdagen den 7 maj kl 18.30 i Flottans Mäns klubblokal.
Antecknat av
Jan Mosander
Protokollet justerat:

Ann Axelsson

Staffan Persson
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