Konstituerande styrelsemöte Föreningen Nenningesund
19/9 2020 kl 12-13 missionshuset Gräddö
Närvarande: Ann Axelsson, Johan Bergendorff, Gunnar Berg, Christina Söderman, Birger Winbladh,
Mats Öhlin, Tor Sjölinder, Mikael Morén, Johan Bergendorff.
Val av mötessekreterare: Johan Bergendorff och val av justeringsmän: Mats Öhlin och Mikael Morén.
Styrelsen konstituerade sig. Ann Axelsson valdes av årsmötet till ordförande, till sekreterare valde
styrelsen Johan Bergendorff och till kassaförvaltare Christina Söderman.
Ann bekräftade att hon kommer att uppdatera stadgarna enligt årsmötets beslut så att kravet på att utlysa
årsmöte via annons i Norrtälje tidning fyra veckor i förväg, byts mot information på föreningens
webbsida.
Mötet med Norrtälje kommun med föreningens kontaktman på kommunen, Torkel Andersson, samt den
nya tillträdande kommundirektören och kommunens chef för planering och strategi, Linda Börjesson 24/9
diskuterades. Ann och Bjarne går dit för att få hjälp med en handlingsplan. Förhoppningen är att vi blir ett
officiellt ärende där kommunstyrelsen fattar ett beslut snarast möjligt.
Birger redovisade Magnus Karlssons nya strömningsberäkningar på föreningens uppdrag. Styrelsen ansåg
det önskvärt om IVL officiellt stod som utförare av utredningen även om detta skulle innebära en ökad
kostnad. Kautskys har fått beräkningarna tillsända. De har inga synpunkter på dessa ändrade beräkningar,
det ändrar inte deras syn på projektet i stort. Naturvatten ska få i uppdrag att uppdatera MKBn med den
nya beräkningen, och rätta tidigare räknefel.
Birger redovisade hur han och Bjarne studerat Teknikmarknads teknik för lågintensiv muddring i
Barnarpssjön, Jönköping, som imponerade. Där har man sprutat ut ett tunt lager muddermassor i ett
skogsparti, efter ett år syns inget, men nu sparas istället muddermassorna i stora säckar. Där tillsätts
flockningsmedel och säckarna är försedda med hål som silar ut vattnet och torrsubstansen säljs sedan.
Det diskuterades hur andra tomtägarföreningar kan nås med föreningens utskick och en eventuell
namninsamling för projektet. Johan lovade ta på sig detta.
Nya styrelsemöten beslutades till 20/10 i FOS-huset och ev videolänk, 17/11 och 15/12. Eventuellt kan
något av de senare datumen bytas mot en helgdag då flera styrelseledamöter är i sina fritidshus och inte
behöver åka hela vägen fram och tillbaka till Stockholm en vardag.
Vid protokollet: Johan Bergendorff.

Justerat via mail av Mats Öhlin och Mikael Morén

