Föreningen Nenningesund – org.nr 802430-2153

justerat per e-post

Protokoll/anteckningar från styrelsemöte 081021 kl 18.30 i Flottans Mäns klubblokal, Götgatan 14
A, i Norrtälje.
Närvarande styrelsemedlemmar: Mats Dahlström (ordf.), Jan Mosander, Anders Börjegård,
Dessutom: Bo Erik Lind (valberedningen) och Svante Jansson (revisor).
1. Mats Dahlström öppnade mötet och Bo-Erik Lind och Anders Börjegård valdes till
protokolljusterare.
2. Flera styrelsemedlemmar hade anmält att de inte kunde närvara vid mötet.
Dahlström anmälde att Staffan Persson nu satt upp den omkullblåsta skylten
www.nenningesund.se i svackan vid Södersviksvägen där sundet är tänkt att öppnas.
Gunnar Fagerberg har rapporterat att föreningen nu, efter diverse tekniska problem, torde finnas
med på EU-programmet Central Baltics anslagstavla för partnersök.
Det andra EU-programmet som kan vara av intresse för föreningen, Leader +, ligger nu i
startgroparna också i Norrtälje kommun. Fagerberg har i uppdrag att tala med kommunens
kontaktperson Anders Olander och hålla föreningen ajour om Leader +.
Dahlström och Fagerberg har träffat Nenninge vägförenings ordförande och diskuterat föreningens
projekt. Det var ett möte i positiv anda. Dock känner sig en del av vägföreningens medlemmar inte
tillräckligt informerade om projektplanerna, trots det årliga informationsmötet och all den
information som kontinuerligt läggs ut på vår förenings hemsida. Innan vägföreningen tar ställning
till projektet, för eller emot, så vill den av naturliga skäl få del av miljökonsekvensbeskrivningen
(MKB), som inom kort bör vara klar.
Det beslöts att försöka bilda en liten särskild informationsgrupp med funktionärer på Nenningesidan som särskilt inriktar sig på information till vägföreningens medlemmar. Fagerberg
koordinerar gruppen. Olika tänkbara informationsinsatser diskuterades: Anslagstavlor, direktmejl,
information i samband med vägföreningens ”arbetsdagar”, etc.
3. Informationsgruppen.
Dahlström meddelade att Ann Axelsson kommer att få teknisk hjälp av Jonas Johnson för att
ytterligare uppgradera föreningens hemsida.
4. Övriga ärenden.
Dahlström har haft kontakt med Skärgårdsstiftelsens vd Berndt Festin. Stiftelsen är positivt
inställd till föreningens projekt, ser det som kulturhistoriskt intressant och tror att det kan öka
säkerheten för små farkoster i vattenområdet. Stiftelsen är beredd att offentligt stöda projektidén,
men kan inte bidra ekonomiskt.
5. Nästa styrelsemöte hålls tisdagen den 25 november kl 18.30 i Flottans Mäns klubblokal,
Götgatan 14 A i Norrtälje. Notera datum i almanackan! Alla funktionärer är välkomna!
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