
Styrelseprotokoll Nenningesund 2021-06-10 

Mötet hölls via Teams. Närvarande: Ann Axelsson, Gunnar Berg, Johan Bergendorff, Mikael Morén, 
och Christina Söderman. 

Till justeringsmän valdes: Gunnar Berg och Christina Söderman. 

Ordförande Ann Axelsson har varit i kontakt med exploateringschef Benjamin Råd Vaher på Norrtälje 
kommun som leder kommunens utredning av om de ska gå in i ett delat huvudmannaskap för 
projektet. Benjamin sa till Ann att han hoppas att han fått in allt underlag från olika experter så att 
han kan presentera sina slutsatser till kommunstyrelsen före midsommar. Så snart Ann får veta hans 
slutsatser kallar hon till ett extra styrelsemöte. 

Föreningens revisor Göran Nygren har frågat Ann hur hon ser på att medlemsintäkterna till 
föreningen sjunkit. Styrelsen konstaterade att innan vi vet Norrtälje kommuns inställning till ett delat 
huvudmannaskap känns det mer angeläget att få många att skriva på vår namninsamling (i skrivande 
stund 1037) än att jaga fler betalande medlemmar. Medlemsavgifterna är dessutom inte en stor 
intäktskälla jämfört med externa medel som tex Leaderbidraget.  

Ann delgav styrelsen förslag till budget 2021 att presentera på årsstämman: 

 



 

Styrelsen bekräftade beslutet att hålla årsmöte 28/8 kl 11.00 i församlingshemmet Rådmansö kyrka, 
Christina Söderman bokar lokalen. Kallelse skickas till medlemmarna i juli och då även information 
om medlemsavgifter och inbjudan till vandring i slutet av juli. Styrelsen undersöker möjligheten att 
delta via länk för de som inte vill närvara personligen. Ann, Christina och Staffan ordnar utskicket. 
Direkt efter årsmötet hålls ett konstituerande styrelsemöte. 

Ann föreslår 18/7 som datum för vandring längs sundet och undersöker intresse från berörda 
kommuntjänstemän att delta.  

Nästa styrelsemöte hålls 16/8 kl 18.30 med en avstämning inför årsmötet. 

Styrelsen gladdes åt Peter Terpstras insändare i NT efter Carl-Axel Ericssons information om att 
projektet är i ett kritiskt läge beroende på kommunens beslut. 



 

Christina tar kontakt med valberedningen för att höra hur det går för dem att få fram kandidater 
inför årsmötet.  

Ekonomi: Bg: 124 851,03 SEK Pg: 42 560,77 SEK 

Vid pennan: Johan Bergendorff 

Justeras via mail av Gunnar Berg och Christina Söderman. 


