1
Föreningen Nenningesund – org.nr 802430-2153

justerat per e-post

Protokoll/anteckningar från styrelsemöte 180219 kl 18.30 i FOS-huset i Norrtälje.
Närvarande styrelsemedlemmar: Ann Axelsson, Staffan Persson, Mats Öhlin, Mikael Morén,
Bjarne Burström, Christer Sandström, Christina Söderman och från Flottans män Nils Eriksson.
1. Ordf. Ann Axelsson hälsade välkommen och öppnade mötet. Staffan Persson förde protokollet.
Bjarne Bjurström och Mats Öhlin valdes till protokolljusterare.
2. Årsmöte lördag den 24 mars kl. 13
Axelsson tar fram anslag om årsmötet som Söderman koordinera distribution och uppsättning av.
Anslagen ska vara uppsatta två helger innan årsmötet. Axelsson har pratat med våra
kontaktpersoner på kommunen som förhoppningsvis kommer att deltaga på årsmötet.
3. Rådighetsavtal
Tomtkarta ska uppdateras för vidare arbete med rådighetsavtal. Öhlin/Bjurström ska ta fram en
uppdaterad tomtkarta från Lantmäteriet.
4. Geoteknisk undersökning
Efter ytterligare kontakt med entreprenörerna bakom offerterna för geoteknisk undersökning, har
information framkommit som gör att styrelsen kan komma att behöva prioritera och specificera
uppdraget ytterligare. Axelsson sammanställer input och underlag som legat till grund för
offertförfrågan och styrelsen träffas på ett extra arbetsmöte onsdag 28/2 för att gå igenom detta.
5. Länsstyrelsen
Persson kontaktar Anna Roxell och bestämmer ett möte för att stämma av hur vi eventuellt ska
prioritera en beställning av geoteknisk undersökning samt andra provtagningar.
6. Huvudmannaskap
Bjurström/Öhlin har tagit fram ett förslag på hur ett huvudmannaskap för Nenningesund skulle
kunna se ut. Detta förslag har mejlats till vår kontaktperson på kommunen för input.
7. Övrigt
På förslag av Öhlin diskuterade styrelsen möjligheten för företag att redan nu stötta ett långsiktigt
underhåll av Nenningesund, detta som en del i förslaget ovan om huvudmannaskapet. Öhlin tar
fram förslag.
8. Norrtälje handelsstad
Onsdag den 28 feb träffar Axelsson och Persson Tomas Johansson Centrum- och Handelsutvecklare
på Norrtälje Handelsstad för att presentera föreningens arbete och undersöka om det finns
samarbetsmöjligheter.
9. Ekonomi
Föreningen förfogar över följande medel: Plusgirot 215 051,71 kr och Roslagens Sparbank
64 773,13 kr.
10. Nästa möte 180324
Lördagen 24 mars håller föreningen årsmöte kl 13.00 i Rådmansö kyrkas församlingshem.
Styrelsen samlas en timme tidigare för att ha nästa ordinarie styrelsemöte.
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