
Föreningen Nenningesund – org.nr 802430-2153   justerat per e-post 
 
Protokoll/anteckningar från styrelsemöte 090303 kl 18.30 i Flottans mäns klubblokal, Götgatan 14 
A, i Norrtälje. 
 
Närvarande styrelsemedlemmar: Mats Dahlström (ordf.), Jan Mosander, Anders Börjegård, Olle 
Zetterberg, Ann Axelsson, Birger Winbladh, Staffan Persson. Dessutom: Lennart Fröblom (Flottans 
män), Nils Eriksson och Svante Jansson (revisorer). 
 
1. Mats Dahlström öppnade mötet och Ann Axelsson och Staffan Persson valdes till 
protokolljusterare. 
 
2. Dahlström meddelade att den lilla informationsgruppen på Nenningeområdet, enligt 
telefonrapport från Gunnar Fagerberg, på nytt har sammanträffat och bl a planerar en guidad 
vandring längs Nenningesunds tänkta sträckning. Datum: Söndagen den 12 april (påskdagen) kl 
14.00. Samling vid den gamla affären i Södersvik. Alla intresserade är välkomna. Infogruppen har 
ett nytt arbetsmöte lördagen den 14 mars.  
 
3. Olle Zetterberg rapporterade att ägaren till Nenninge 5:8 gett tillstånd till att röja bort sly längs 
den del av Nenningesund som går genom hans marker. Styrelsemedlemmar som kan möter upp för 
enkel röjning lördagen den 14 mars kl 14.00. 
 
4. Axelsson berättade att framlidne f d folkskolläraren Manfred Ohlsons artikel om Nenningesunds 
historia nu ligger ute på föreningens hemsida. 
 
5. Dahlström konstaterade att föreningens kassabehållning per dagens datum är 126 838 kr. 
 
6. Jan Mosander anmälde att han fredagen den 13 mars i Mariehamn kommer att träffa Ålands 
trafikminister, Runar Karlsson, för att närmare diskutera samarbetsmöjligheter kring EU-projektet 
Central Baltic. Mötet är initierat av ministern. (Ev. kommer ytterligare en styrelsemedlem att delta i 
mötet.)    
 
7. Dahlström berättade att Fagerberg per telefon meddelat att han deltagit i ett möte i föreningen 
Uross (förkortning för den samarbetsförening som bildats av skärgårdskommuner i Stockholms län 
för att hantera EU-programmet Leader +). Fagerberg har anmält Föreningen Nenningesund som 
medlem i Uross och lagt ut medlemsavgiften, 100 kr. Strukturerna för ansökan om medel ur Leader 
+ är ännu oklara. Fagerberg har också per e-post tagit kontakt med den estniska institution som för 
sitt projekt via Central Baltic letar partner i annat Östersjöland. Svar har ännu inte inkommit. 
 
8. Mötet beslöt på förslag av Zetterberg att föreningen ska köpa in enkel bokförings-, register- och 
kassahanteringshjälp av den ideella förening/stiftelse som driver Rådmansöhallen på Rådmansö. 
Kostnaden är mycket rimlig och förenklar betydligt styrelsens arbete.  
 
9. Informationsgruppen. 
Axelsson visade upp ett förslag till en broschyr om Nenningesund. Föreningen har erbjudits  
professionell hjälp i den fortsatta utformningen av broschyren. 
 
10. Miljögruppen. 
Birger Winbladh har författat och distribuerat ett förslag till avsnittet Hälsa och säkerhet i den 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som är under produktion. Zetterberg har bearbetat förslaget 
och övriga styrelsemedlemmar uppmanades nu lämna sina synpunkter på texten innan den lämnas 
vidare till Naturvatten AB. Winbergh berättade att Sjöfartsverket och Transportstyrelsen, som han 



har haft kontakt med angående bl a bullerfrågor (och som så småningom blir remissinstanser i 
ärendet) inte kommer att ha några invändningar mot det material och de skattningar som föreningen 
hittills har kunnat visa upp i diskussionerna med deras representanter. Transportstyrelsen stöder  till 
och med starkt föreningens tanke att med ett öppnat Nenningesund försöka förbättra säkerheten för 
skärgårdens minsta farkoster.  
 
12. Dahlström anmälde att han i vanlig ordning lämnar in föreningens självdeklaration till 
Skatteverket.  
 
13. Nästa styrelsemöte hålls söndagen den 15 mars 2009 kl 13.00 i Rådmansö bygdegård, vid 
Gräddö hamnplan (OBS. Detta styrelsemöte hålls alltså 1 timme före föreningens årsmöte samma 
dag – kl 14.00 – på samma plats).  
 
Antecknat av  
 
Jan Mosander       
 
Protokollet justerat: 
                                         Ann Axelsson                                 Staffan Persson  


