Föreningen Nenningesund – org.nr. 802430-2153

justerat per e-post

Årsmöte 090315 kl 15.00 i Rådmansö bygdegård – anteckningar och protokoll.
Omkring 40 personer hade infunnit sig till årsmötet.
Föreningens ordförande Mats Dahlström hälsade de närvarande välkomna.
§ 1. Mötet valde Mats Dahlström till ordförande för mötet och Jan Mosander till sekreterare.
§ 2. Mötet fastställde den framlagda dagordningen för mötet.
§ 3. Justering av röstlängd. Mötet godkände ordförandens förslag att utgå från dagens
närvaroförteckning och den förteckning som finns över medlemmarna i föreningen.
§ 4. Mötet konstaterade att årsmötet var stadgeenligt utlyst.
§ 5. Mötet valde Ann Axelsson och Staffan Persson till protokolljusterare (även valkontrollanter
och rösträknare).
§ 6. Ordföranden föredrog den avgående styrelsens verksamhetsberättelse:
Styrelsen har under år 2008 haft tio protokollförda styrelsemöten.
Föreningen har under verksamhetsåret föredragit projektet för kommunstyrelsens arbetsutskott och
haft kontakt med Norrtälje kommuns näringslivskontor samt haft kontakter med olika myndigheter
och organisationer såsom Länsstyrelsen, Vägverket, Sjöfartsverket, Transportstyrelsen m.fl. Stort
arbete och stort engagemang har vidare ägt rum i de olika projektgrupperna som tillskapats –
Informationsgruppen, Miljögruppen, Teknikgruppen, Ekonomigruppen.
Föreningen har beviljats projektbidrag med ytterligare 40 000 kr från Roslagens Sparbanks
Stiftelser för att kunna färdigställa miljökonsekvensbeskrivningen. Föreningen undersöker olika
finansieringsmöjligheter till projektets genomförande och följer aktivt EU-programmen Central
Baltic och Leader+.
För närvarande pågår sammanställningen av miljökonsekvensbeskrivningen MKB. En första del av
miljörapporten är färdig och ligger ute på föreningens hemsida, www.nenningesund.se
Informationsmöte hölls den 17 juli 2008 i församlingshemmet vid Rådmansö kyrka.
Föreningen hade vid årsskiftet 2008/2009 102 betalande medlemmar.
Kassörens rapport 2008 föredrogs av ordföranden:
Saldo Bankgiro 31/12-2008
Saldo Plusgiro 31/12-2008
Saldo Handkassa 31/12-2008
Förening hade totalt i kassan 31/12-2008

128 222,38 kr
24 969,27 kr
0 kr
153 191,65 kr

Intäkterna 2008 kommer från Roslagens Sparbank samt medlemsavgifter.
Roslagens Sparbank
40 000 kr
Betalande medlemmar 2008
20 400 kr
Summa intäkter
60 400 kr
Hyra lokal, Götgatan 14
Porto/brevpapper/kuvert

-600,00
-2.817,50

Annonsering Norrtälje Tidning
Bank och plusgiroavgifter
Summa utgifter

-342,00
-650,00
-4.409,50

Kommande kostnader:
Grundkartearbete
12 500 kr
Naturvatten AB, sammanställning MKB ca 115 000 kr
§ 7. Mötet godkände styrelsens verksamhetsberättelse och redogörelsen för ekonomin. De lades till
handlingarna.
§ 8. Revisorernas berättelse föredrogs av revisorn Svante Jansson. Revisorerna hade inget att erinra
vad gällde föreningens ekonomiska handhavanden. Mötet godkände revisionsberättelsen, som lades
till handlingarna. Mötet godkände att föreningens kassabehållning förs över till det nya
verksamhetsåret för att användas i det fortsatta projektarbetet.
§ 9. Mötet beviljade den avgående styrelsen ansvarsfrihet.
§ 10. Mötet fastställde årsavgiften för medlemmar 2009 till kr 200 kr (oförändrad). Styrelsen
arbetar fortsatt ideellt utan arvode.
§ 11. Val av styrelse och styrelsesuppleanter, revisorer jämte suppleant, samt valberedning.
Mötet valde, på valberedningens förslag, styrelse och övriga funktionärer som följer:
Mats Dahlström, ordförande, omval (1 år)
Val av ledmöter på 2 år
Staffan Persson, omval
Ann Axelsson, omval
Håkan Widmark, nyval
Ledamöter som har 1 år kvar på sin valperiod:
Jan Mosander
Birger Winbladh
Gunnar Fagerberg
Val av suppleanter på 1 år
Titti Winbladh, omval
Olle Zetterberg, omval
Ann Bogren Mattsson, omval
Anders Börjegård, omval
Anneli Björck Nilsson, omval
Revisorer 1 år
Nils Eriksson, omval
Svante Jansson, omval
Revisorssuppleant 1 år
Kerstin Dahlström omval
Valberedning 1 år
Christina Söderman, omval
Bo Erik Lind, omval

Mikael Andersson, nyval
§ 12. Inga förslag från styrelsen eller motioner från medlemmar fanns att behandla, inte heller några
övriga frågor.
§ 13 Ordföranden avslutade den officiella delen av årsmötet.
Efter den officiella delen av mötet berättade styrelsemedlemmen Birger Winbladh om den avslutade
miljörapporten för föreningens projekt och om arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen (MKB)
som just nu pågår.
Frågeställningar som kommer upp i arbetet med MKB:n:
• Tänkta trafikvolymer (svåra att beräkna, litet att jämföra med)
• Uppgrumling, uppgrumling under byggtiden (minskas genom avstämning av systemet,
fördämning på båda sidor)
• Deponering av muddermassor
• Sjöäkerhet, säkerhet för badande
• Ev. skador på båtar, bryggor
• Ev. erodering av stränder
• Trafikens hastighet (fartbegränsning)
• Utsläpp, buller
• Kommer brottsligheten att öka med ett öppnat sund? (Nej, säger polisen.)
• Vad händer om Nenningesund inte återställs?
Birger Winbladh konstaterade att föreningen sammantaget anser att fördelarna med att återställa
Nenningesund vida överstiger nackdelarna. I arbetet med MKB:n har hittills inga tunga argument
framkommit som motsäger detta.
Frågor som ställdes av deltagarna på mötet:
• Hur länge kommer en muddring att pågå? Beror på resurserna, byggtiden är gissningsvis
september till april.
• Hur stora båtar kan gå genom ett öppnat Nenningesund? Styrpulpetsbåtar utan för höga
överbyggnader, storleken bestäms av hur stor man gör genomfarten under Södersviksvägen (måste
byggas om).
• Är det tänkt att ta ut en avgift av de som utnyttjar ett öppnat Nenningesund, för att bekosta
underhållet? Nej.
• Vad händer härnäst? MKB:n ska göras klar i samarbete med Naturvatten AB. Ambitionen är att
den ska ligga klar till föreningens informationsmöte i sommar. Samtal fortsätter med Länsstyrelsen.
Om projektet bedöms ha ”en beydande miljöpåverkan” måste det föredras i Miljödomstolen.
• Finns det någon uppskattning av kostnaderna för projektet? I samband med det förra försöket
försöket att öppna Nenningesund (år 2000) gjordes en preliminär kostnadsberäkning, på basen av
offerter, som slutade på 10-12 miljoner kronor. Men kostnaderna kan stiga till 20-25 miljoner
kronor, beroende på utförandet.
Antecknat av

Jan Mosander
Protokollet justerat:
Ann Axelsson

Staffan Persson

