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Bildandet av Nämdö Green Archipelago, ideell förening 

Plats: Digitalt möte via Zoom 

Deltagare: 

Anna Horngren, Vånö (Nämdö skärgård) 

Annika Wallin, Sunnansund (Nämdö skärgård) 

Elin Dahlgren, Gamla Östanvik (Nämdö) 

Helena Strömberg, Skärvassa (Nämdö) 

Inger Erikson, Orrö (Nämdö skärgård) 

Lotten Hjelm, Jungfruskär (Nämdö skärgård) 

Malcom Dixelius, Tjusvik (Nämdö) 

Nilla Söderqvist, Bunkvik (Nämdö) 

Stina Molander, Östanviks gård (Nämdö) 

 

Protokoll 

1. Malcolm Dixelius utses till mötesordförande 
 

2. Elin Dahlgren utses till mötessekreterare  
 

3. Protokollet justeras av Nilla Söderqvist och Stina Molander  
 

4. Konstituerande av ny förening samt antagande av stadgar 

Malcolm Dixelius stadgeförslag, som delgivits arbetsgruppen per mejl, diskuteras.  

Helena Strömberg tar anteckningar till de slutgiltiga formuleringarna.  

Mötet beslutar att konstituera föreningen, stadgarna bifogas protokollet (bilaga 1). 
 

5. 5. Val av interimstyrelse för 2020  

Beslut att välja en interimstyrelse fram till föreningens årsmöte 2021.  

Mötet väljer enhälligt att följande personer ingår i interimstyrelsen: 

Lotten Hjelm, Malcolm Dixelius, Elin Dahlgren, Helena Strömberg, Nilla Söderqvist.  
 

6. Val av extern kassör  

Fler förslag på extern kassör att adjungeras till interimstyrelsen, mot visst arvode, 

föreslogs och diskuterades på mötet. Interimstyrelsen fick i uppdrag att tillfråga, av 

mötet tre föreslagna personer, innan styrelsen konstituerar sig. I det konstituerande 

protokollet ska även stå att kassör samt minst en till i interimstyrelsen tecknar firma i 

förening. 
 

7. Informationsplan samt arvodering  

Fråga om informationsplan hänskjuts till interimstyrelsen för fortsatt beredning.  

I informationsplanen ingår bland annat att skapa en hemsida samt andra instrument 

för att nå ut till alla intressenter i Nämdöskärgården.  
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Viktigt att nå så många som möjligt att få ut information för att förenkla en dialog 

med alla i området.  
 

Interimstyrelsen fick i uppdrag av mötet att utforma ett förslag på arvodesstruktur 

för arbetsinsatser vilket även inkluderar arbeten som kan utföras ideellt. 
 

8. Interimstyrelsens uppdrag 2020 - kort dragning:  

• Veckoslutsresa till Kosterhavet och Blekinge skärgård 

• Hemsida 

• Organisation för förstudien, inkl. projektledare 

• Samverkan med myndigheter (digitalt möte redan 17/9 2020 kl 15.00) 

• Förbereda årsmöte 2021 
 

9. Årsmöte 2021 – planering  

Mötet beslutar att årsmötet läggs ganska tidigt 2021. Relativt snart bör även ett nytt 

informationsmöte genomföras. Möjligen kan dessa aktiviteter ske i samband med 

varandra.  
 

10. Övriga frågor 

• Valberedning inför årsmötet 2021.  

Mötet väljer Inger Erikson, Stina Molander, Karin Heeroma (Dahlgren).  
 

• Föreningens adress: Beslutas att använda samma adress som Nämdö skola. 

Nämdö Sand 153, 130 36 Nämdö, med postlåda i Sand. 
 

11. Mötet avslutas 
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______________________________  _________________________ 

Malcolm Dixelius, mötesordförande  Elin Dahlgren, mötessekreterare 

 

 

 

Justeras: 

 

 

 

______________________________  _________________________ 

Stina Molander   Nilla Söderqvist 

 


