
Protokoll styrelsemöte Nenningesund 2021-09-21, FOS-huset samt digitalt via Teams 

Närvarande: Ann Axelsson, Gunnar Berg, Johan Bergendorff, Bjarne Bjurström, Carl-Axel Eriksson , 
Mikael Morén, Staffan Persson, Tor Sjölinder, Christina Söderman och Peter Terpstra. 

Till mötessekreterare valdes Johan Bergendorff och till justeringsmän valdes Bjarne Bjurström och 
Mikael Morén. 

Styrelsen konstaterade att det var få medlemmar utöver invalda och avgående funktionärer i 
föreningen som deltog i årsmötet 28/8. Endast tre medlemmar deltog via Teams, men styrelsen 
ansåg att det var ett lyckat försök trots allt att öppna för digital medverkan även om vi inte hittat ett 
säkert sätt att låta dessa personer rösta (pga identifieringssvårigheter) och därför inte öppnat för 
det. Alla dokument inför årsmötet var utlagda i mycket god tid för medlemmar som ville ta del av 
dem. Styrelsen är glad att kunna välkomna nytillskott som Peter Terpstra samt i valberedningen 
Daniel Matthies.  

Styrelsen beslöt att vi ska förtydliga för Norrtälje kommun inför resultatredovisningen av 
utredningen om delat huvudmannaskap att föreningen endast förväntar sig ett beslut om en 
gemensam ansökan till Mark- och miljödomstolen med kommunen. Om domstolen tillstyrker 
projektet så anser vi att kommunen inte ska se sig bundna att genomdriva projektet förrän extern 
finansiering mm är klar, dvs då kan en ny utredning för kommunen tillsättas som bereder den delen 
av projektet. 

Staffan Persson kontaktar Tomas Johansson på Handelsstaden som är ansvarig för Norrtäljes 400-
årsjubileum 2022 för att se vilket intresse det finns att ha med Nenningesundsprojektet i deras 
kommunikation med tanke på att det var Gustaf ll Adolf som gav Norrtälje stadsrättigheter och i 
samma veva rensade upp Nenningesund så att den blev segelbart igen. Ann Axelsson lovade 
kontakta Norrtäljes kommunikationsavdelning i samma ärende. 

Styrelsen diskuterade vilka som kan vara med när Benjamin Råd Vaher inom kort ska presenterar 
slutsatserna från kommunens utredning och tänkbara vägar framåt gentemot kommunpolitikerna. 
Så snart vi fått slutsatserna presenterade så ska styrelsen ha ett extra styrelsemöte snarast möjligt. 

Ann Axelsson delgav att namninsamlingen på nätet för att stötta projektet nått upp till 1197 
påskrifter. Endast 4 personer av dessa har tackat nej till ytterligare information framgent via mail vid 
en förfrågan från föreningen.  

Peter Terpstra förde upp Skärgårdsstrategin som kommunfullmäktige antagit och som 
Nenningesund rimmar väl med. Även ett forskningsprojekt omnämnt i Dagens nyheter om ”Levande 
havsvikar” som är ett samarbete mellan stiftelsen BalticWaters2030, Stockholms universitet, 
Länsstyrelsen i Stockholm och Havs- och vattenmyndigheten skulle kunna vara av intresse för 
Nenningesund. Undertecknad lovade skanna in DN-artikeln så att alla i styrelsen kan ta del av 
informationen och att Ann skickar ut den. Peter Terpstra lovade kontakta BalticWaters2030 för att 
se om Nenningesund kan bli ett projekt för dem? 

Ann Axelsson har haft en genomgång med undertecknad hur man publicerar på föreningens 
webbsida samt FB-sida så att vi är fler i styrelsen som kan göra detta. 

Bjarne Bjurström berättade om Landsbygdsforum som han deltagit i, men inte såg kunde bidra till 
vårt projekt för närvarande. Bjarne har kommunicerat med de som driver Kultursöndag att vi gärna 
berättar mer om Nenningesund framöver, där ett föredrag om vattenvägar i kommunen skulle ges, 
men ställdes in på grund av regn. 



Nästa ordinarie styrelsemöte beslöts hållas 21/10 i FOS-huset kl 18.30 samt via Teams med kallelse 
från Staffan Persson.  

Styrelsen beslöt tillmötesgå önskan att även vår förening bidrar med årsavgiften 900 kr från 2022 för 
att vi får hålla möten i FOS-lokalen.  

Christina Söderman redovisade den ekonomiska ställningen: Bg: 135 380,03 SEK och Pg: 54 360,77 
SEK.  

Vid protokollet: Johan Bergendorff 

Justeras via mail:  
Bjarne Bjurström och Mikael Morén. 

 

 

 

 

 

 


