Föreningen Nenningesund – org.nr 802430-2153
Protokoll/anteckningar från styrelsemöte 100422 kl 18.30 i Flottans mäns klubblokal, Götgatan 14
A i Norrtälje.
Närvarande styrelsemedlemmar: Mats Dahlström (ordf.), Jan Mosander, Anders Börjegård, Gunnar
Fagerberg och Staffan Persson. Dessutom: Bo-Erik Lind (valberedningen) och Lennart Fröblom
(Flottans män).
1. Mats Dahlström öppnade mötet. Staffan Persson och Mats Dahlström valdes till
protokolljusterare.
2. Anmälningsärenden.
• Gunnar Fagerberg rapporterade att föreningens representanter den 18 april skulle ha träffat
ledningen för Nenninge vägförening/samfällighetsförening och där nära berörda markägare för
information. Mötet blev dock inställt. Såväl Nenningeföreningens styrelse som de aktuella
markägarna är positivt inställda till projektet och ansåg sig inte just nu ha behov av ytterligare
information.
• Dahlström anmälde att ägaren till fastigheten Nenninge 5:8 (gränsar direkt till den tänkta
sträckningen av ett öppnat sund) skrivit på ett upplåtelseavtal som ger föreningen ”rådighet över
marken” till den del det behövs för projektet.
• I anslutning till detta berättade Fagerberg att några andra markägare på Nenningeområdet hört sig
för om möjligheterna att få härbärgera muddermassor på sina fastigheter. En markägare har t o m
lämnat föreningen en kartskiss med förslag om var massor kunde deponeras på familjens mark.
• Dahlström och någon till från föreningen kommer att gästa Gubbuddens tomtförenings årsmöte
den 24 april för att informera om projektet.
3. Det finns ett preliminärt besked från EU-programmet Central Baltic om att föreningens ansökan
om medel (tillsammans med en åländsk och tre estniska partners) inte beviljas. Anledningen är
formell: Det saknades vissa uppgifter i en investeringsplan som esterna lämnat in för sina projekt,
vilket innebar att ansökan ”did not pass the technical admissibility check”. Med detta kom vår
förenings del av ansökan ej ens att prövas. Det mesta lutar nu åt att vi senast den 31 maj
(stoppdatum för nästa ansökningsomgång) sänder in en ny gemensam ansökan om medel från
Central Baltic. Preliminärt är det tänkt att Estlands representanter, den åländska intressenten och
föreningens representanter träffas i Mariehamn, Åland den 18 maj, dels för ett internt möte, dels för
att diskutera ansökan och få information på Central Baltics kansli i Mariehamn.
4. Persson kontaktar på nytt kansliet för EU-programmet Leader + (Uross) för ansökan om medel
därifrån. Tidigare besked om ansökningsmöjligheter har varit oklara och svävande.
5. Nästa styrelsemöte hålls torsdagen den 20 maj kl 18.30 i Flottans Mäns klubblokal, Götgatan 14
A i Norrtälje (ingång från gaveln, 1 tr. ner). Vänligen notera i almanackan!
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