Föreningen Nenningesund – org.nr 802430-2153

justerat per e-post

Protokoll/anteckningar från styrelsemöte 080512 kl 18.30 i Flottans mäns klubblokal,
Götgatan 14 A i Norrtälje.
Närvarande styrelsemedlemmar: Mats Dahlström (ordf.), Ewa Ström, Anders Börjegård, Jan
Mosander, Olle Zetterberg, Ann Axelsson, Birger Winbladh, Gunnar Fagerberg. Dessutom:
Svante Jansson och Nils Eriksson (revisorer), Bo Erik Lind (valberedningen), Lennart
Fröblom (Flottans Män), samt Bo Ulvesten.
1. Mats Dahlström öppnade mötet och Ann Axelsson och Ewa Ström valdes till
protokolljusterare.
2. Dahlström rapporterade att han tagit kontakt med Norrtälje kommun för att försöka få till
stånd ett möte kring föreningens projekt med kommunansvariga och representanter för
föreningen. Svar hade ännu inte inkommit..
3. Ewa Ström anmälde att behållningen på föreningens Plusgiro just nu är 20 269:27 kr, på
bankgirot finns 85.109 kr.
4. Ekonomigruppen.
Det har kommit svar från några av de stiftelser där föreningen sökt ekonomiskt bidrag. En av
stiftelserna sa sig inte ta emot ansökningar från enskilda, varken institutioner eller
organisationer. En annan stiftelse har meddelat att ansökan kommit in för sent för att kunna
behandlas detta år. En tredje stiftelse har efterlyst kompletterande uppgifter. Mötet beslöt att
ge Staffan Persson, ekonomigruppen, i uppdrag att ta kontakt med ledningen för Stockholms
Hamnar AB (som driver hamnen i Kapellskär) för att försöka utröna om bolaget kan vara
villigt att stöda projektet ekonomiskt.
Gunnar Fagerberg rapporterade senaste nytt angående de två EU-programmen som är av
intresse för föreningen. Vad gäller Leader + har inget hänt sedan senast, det ligger för påskrift
hos kommunerna och lär inte bli klart före sommaren, enligt uppgift från Norrtälje kommuns
kontaktperson Anders Olander. Central Baltic har kick-off i Åbo i Finland den 29 maj, i
Mariehamn på Åland den 16 juni och i Stockholm den 18 juni. (www.centralbaltic.eu) Jan
Mosander anmälde att han nu hittat en kontakt på Åland som kan vara till nytta i föreningens
sökande efter eventuell åländsk partner i Central Baltic-programmet.
5. Teknikgruppen.
Det är viktigt att snarast få fram en grundkarta över projektområdet. Mötet gav Olle
Zetterberg i uppdrag att tillsvidare på bästa sätt försöka ordna med särskild finansiering och
sponsor för grundkartan, så att den inte omedelbart belastar föreningens ekonomi.
6. Föreningen kommer att delta med ett informationsbord på Rådmansödagen söndagen den
28 juni på Gräddö hamnplan. Titti Winbladh fick i uppdrag att ordna med lämplig skyltning.
7. Mötet beslöt att även i sommar, torsdagen den 17 juli kl 19.00, hålla ett allmänt
informationsmöte i Rådmansö församlingshem. (Styrelsen samlas kl 18.30.) Birger Winbladh
fick i uppdrag att höra med Naturvatten AB om företaget kan medverka och berätta om det
aktuella läget i miljöutredningarna.

8. Nästa styrelsemöte hålls onsdagen den 18 juni kl 19.00 i Café Kvarnudden i Gräddö (OBS
platsen!) Vid ankomst från Norrtäljehållet (gamla vägen) ligger Kvarnudden till vänster (mot
vattnet) strax före Gräddö ( infart snett emot frikyrkan). Skylt visar vägen.
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