Föreningen Nenningesund - org.nr 802430-2153
Protokoll från styrelsemöte 18 -12 -12 kl. 18.30 i FOS-huset, Norrtälje
Närvarande styrelsemedlemmar: Ann Axelsson, Mikael Morén, Christina Söderman, Bjarne
Bjurström, Mats Öhlin, Staffan Persson
1. Ordf. Ann Axelsson hälsade välkommen och öppnade mötet. Staffan Persson förde
protokollet. Bjarne Bjurström och Mats Öhlin utsågs till protokolljusterare.
2. Expo Roslagen 3-4 maj, Flottans män 2 maj
Föreningen har haft en monter på mässan Expo Roslagen. Det var mycket nyttigt och
uppskattat och det gav en tydlig bild av att projektet är välkänt bland allmänheten –
väldigt många känner till Nenningesund. Syftet med att deltaga var att värva
medlemmar. Vi delade ut broschyrer som b la uppmanar alla som sympatiserar med
projektet att bli medlemmar.
Torsdagen den 2 maj hade Föreningen en vandring genom det tilltänkta sundet med
Flottans män. Styrelseledamot Mikael Morén höll i den uppskattande vandringen.
3. Entreprenörer - kostnadsuppskattning
Bjarne Bjurström är i dialog med ett antal entreprenörer där fokus är att hitta vilken
teknik som är den mest kostnadseffektiva med rådande förutsättningar.
4. Trafikverket
Staffan Persson har frågat Trafikverket om en kostnadsuppskattning gällande rörbro
under Rådmansövägen. Inväntar svar.
5. Möte om EU-bidrag på Länsstyrelsen
Föreningen var, genom ordförande Ann Axelsson, styrelse ledamot Agneta Hellström och
förre ordföranden Gunnar Fagerberg, representerad vid EU-programmet Interreg Central
Baltics informationsträff. Det hölls på Länsstyrelsen i Stockholm. För att kunna söka
bidrag genom detta EU-program måste föreningen hitta en samarbetspartner som har
motsvarande nytta av ett öppet sund som vår förening har. Föreningen kommer inte att
hinna söka bidrag i denna omgång, men ska undersöka om fler program på samma tema
blir aktuella. Vi undersöker också andra tänkbara vägar till EU-bidrag.
6. Ekonomi
Christina Söderman redovisade ekonomin:
Bg: 20755,13 kr
Pg: 4266,77
Föreningen väntar på slutbetalning för det ekonomiska stödet vi fått av Leader
Stockholmsbygd. Utbetalningen sköts av Jordbruksverket och föreningen har
innestående 182 750 kr.
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7. Nästa möte
Måndag 10 juni kl. 18:30 FOS-huset Norrtälje.
8. Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet
Staffan Persson

Justerat per e-post
Bjarne Bjurström

Mats Öhlin

2

