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Föreningen Nenningesund – org.nr. 802430-2153

justerat per e-post

Årsmöte 100328 kl 13.00 i Rådmansö församlingshem – anteckningar och protokoll.
Mellan 35 och 40 personer hade infunnit sig till årsmötet. Av dem antecknade sig 34 på
närvarolistan.
Föreningens ordförande Mats Dahlström hälsade de närvarande välkomna.
------Årsmötets officiella del
§ 1. Mötet valde Mats Dahlström till ordförande för mötet och Jan Mosander till sekreterare.
§ 2. Ordföranden rapporterade att föreningens ansökan om medel ur EU-programmet Central Baltic
(tillsammans med estniska och åländsk partner) av formella skäl inte godkänts (preliminärt besked).
Den estniska partnerns investeringsplan för sin del av ansökan fyllde inte alla formella krav, vilket
innebar att Föreningen Nenningesunds del av ansökan aldrig ens kom att prövas. Ny, kompletterad
ansökan går in till Central Baltic under maj månad.
§ 3. Justering av röstlängd. Mötet godkände ordförandens förslag att utgå från den förteckning som
finns över medlemmarna i föreningen (vid röstning jämförs med närvarolistan).
§ 4. Mötet konstaterade att årsmötet var stadgeenligt utlyst.
§ 5. Mötet valde Ann Axelsson och Staffan Persson till protokolljusterare (även valkontrollanter
och rösträknare).
§ 6. Mötet godkände ordförandens förslag till dagordning för årsmötet..
§ 7. Ordföranden föredrog den avgående styrelsens verksamhetsberättelse för 2009 (fjärde
verksamhetsåret):
• Föreningen bildades under 2006 och arbetar ideellt för att återställa vattenförbindelse mellan
Höggarnsfjärden (Hattsundet) i väster och Prästfjärden (Åkeröfjärden) i öster. (”Låt Rådmansö bli
en ö igen”) Den historiska vattenvägen återskapas och ger en skyddad inre led hela vägen från
Nynäshamn i söder till Öregrund i norr. Föreningen tror också på positiva effekter för bl a det
rörliga friluftslivet och vattenmiljön i området.
• För att informera om projektet har föreningen skapat en hemsida på Internet
www.nenningesund.se På hemsidan lägger föreningen löpande ut styrelsens protokoll och annan
information. Hemsidan har uppdaterats under verksamhetsåret.
• Föreningens styrelse har under 2009 hållit 12 protokollförda styrelsemöten.
• Föreningen har under verksamhetsåret etablerat ett samarbete med en partner i Estland. Esterna
driver bl a ett projekt för att utveckla Rågöarna utanför Paldiski. Delar av styrelsen har
besökt Tallinn och diskuterat samarbetsformer. Föreningen har även en samarbetspartner på
Åland. Samarbetspartner är en förutsättning för att kunna ansöka om medel ur EUprogrammet Central Baltic.
• Föreningen har föredragit projektet för kommunstyrelsen som beslutat om medfinansiering
om ca. 250 000 kr under förutsättning att Central Baltic beviljar det ansökta
bidraget på ca 750 000 kr.
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• Föreningen har fört diskussioner med bl a Skärgårdsstiftelsen om erfarenheter av andra
muddringsprojekt (Ryssundet, Utö-Rånö).
• Föreningen undersöker olika möjligheter att finansiera projektet och följer aktivt
EU-programmen Central Baltic och Leader+.
• För närvarande pågår sammanställningen av miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n). En första
del av miljörapporten har sammanställts och ligger ute på hemsidan.
• Föreningen har medverkat på Rådmansödagen och tagit fram en uppskattad broschyr om
föreningen och dess projekt. Två vandringar (13 juni och 25 juli ) med många intresserade har
genomförts längs den tänkta sträckningen av ett öppnat Nenningesund.
• Antalet betalande medlemmar i föreningen 2009 var knappt 200 st.
§ 8. Ordföranden redogjorde för föreningens ekonomi:
• På föreningens Plusgiro/sparkonto fanns vid årsskiftet totalt 108 072 kr
• Intäkterna (41 160 kr) har till största delen kommit från medlemsavgifter och donationer.
• Utgifterna (86 297kr ) är till största delen projektkostnader (Naturvatten AB, miljöutredning).
• Med det gjorde föreningen en förlust under året på 45 119 kr.
§ 9. Mötet godkände styrelsens verksamhetsberättelse och redogörelsen för ekonomin.
§ 10. Revisorernas berättelse föredrogs av revisorn Nils Eriksson. Revisorerna hade inget att erinra
vad gällde föreningens ekonomiska handhavanden.
§ 11. Ordföranden föredrog styrelsens budgetförslag för 2010. Intäkterna beräknas till 40 000 kr
(medlemsavgifter), kostnaderna till ca. 80 000 kr (största delen avser Naturvatten AB:s offert och
uppdrag).
§ 12. Fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av uppkommen förlust. Mötet
godkände att föreningens behållning förs över till det nya verksamhetsåret för att användas i det
fortsatta projektarbetet.
§ 13. Mötet beviljade den avgående styrelsen ansvarsfrihet.
§ 14. Mötet beslöt att årsavgiften för medlemmar 2011 ska vara oförändrad, 200 kr.
§ 15. Mötet beslöt att inga arvoden ska utgå till förtroendevalda.
§ 16. Val av styrelse och styrelsesuppleanter, revisorer jämte suppleant, samt valberedning.
Mötet valde, på valberedningens förslag, styrelse och övriga funktionärer som följer:
Ordförande (omval, 2 år)

Mats Dahlström, Södersvik

Ledamöter (omval, 2 år)

Gunnar Fagerberg, Nenninge
Jan Mosander (sekr.), Hattsundet
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Birger Winbladh, Hattsundet
Ledamöter (1 år kvar)

Staffan Persson, Nenninge
Ann Axelsson, Nenning
Håkan Widmark, Hattsundet

Suppleanter (1 år)

Titti Winbladh, Hattsundet (omval)
Olle Zetterberg, Gräddö (omval)
Ann Bogren-Mattsson, Nenninge (omval)
Anneli Björck Nilsson, Nenninge (omval)
Anders Börjegård, Gräddö (omval)

Revisorer (1 år)

Nils Eriksson, Gräddö (omval)
Svante Jansson, Gillberga (omval)

Revisorssuppleant (1 år)

Kerstin Dahlström, Harängen (omval)

Valberedning (1 år)

Christina Söderman (sammankallande, omval)
Bo Erik Lind (omval), Mikael Andersson (omval)

§ 17. Mötet godkände ett förslag till ändring av föreningens stadgar § 4, som följer: ”Årsmötet skall
hållas före mars månads utgång och sammankallas av styrelsen, genom skriftlig kallelse och
annonsering i Norrtelje Tidning senast fyra veckor i förväg.” (Ändrat från ”tre veckor” i tidigare
skrivning.)
§ 18. Birger Winbladh (föreningens miljögrupp) redogjorde för och kommenterade dagsläget vad
gäller arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n). Naturvatten AB kompletterar just nu
MKB:n med vissa tekniska detaljer.
Om deponeringen av muddermassor, Birger Winbladh:
”Samtliga muddermassor ska läggas upp på godkända områden på båda sidor om kanalen och den
grunda delen av Prästfjärden (närmast sundets öppning). En höjning av marknivån på de ytor som i
dag översvämmas av högvatten skulle göra dem användbara för rekreation. Risken för fortsatt
läckage från muddermassor och kanalbankar måste minimeras när uppgrävningen projekteras. För
att undvika att grumlat vatten sprids vid uppgrävningen så kommer sundets båda ändar att spärras
av under arbetet. Öjaren (mellan Prästfjärden och sundets östra öppning) kommer sannolikt att
slamsugas helt.”
Vad händer om Nenningesund inte skulle återställas?, Birger Winbladh:
”– Nuvarande beväxning med sly förtätas och marken blir alltmer otillgänglig för rekreation.
Röjning är besvärlig på sankmark.
– Öjaren får alltmer karaktären av träsk/sumpmark och försvinner som vattenyta.
– Ingen förbättring av vattenkvalitet och sjösäkerhet.
– Rådmansö förblir en halvö, en dörr till skärgården förblir stängd för oss längs vikarna och Kung
Valdemar blir förgrymmad i sin grav”.
§ 19. Frågor från mötesdeltagarna besvarades av ordföranden och Gunnar Fagerberg.
Om acceptansen hos de kringboende för ett öppnat sund. (Föreningens bedömning är att de flesta
markägare är välvilliga till projektet.)
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Hur ser den totala finansieringen ut? (Föreningen har ännu inte kommit så långt. Men går
miljlöprövningen igenom så tror styrelsen att det också går att ordna finansiering – bl a med hjälp
av EU. Kommunen har hittills ställt sig positivt till projektet och har öppnat ett eget ärende för det.)
Ger inte miljöbalken stöd för den här typen av projekt? (Så kan man möjligen också se det, nyttan
ska vägas mot olägenheter. Det s k vattendirektivet torde vara tungt i sammanhanget, kommunen
har t ex bekymmer med vattenmiljön i Norrtäljeviken. Ett öppnat Nenningesund kan vara ett bidrag
till bättre vattenmiljö i viken.)
Kommer kommunens VA-planer att påverka projektet? (Föreningen har underrättat kommunen om
sina projektplaner, för att underrätta samordning i den mån de berör VA-planerna.)
Vad händer nu med ansökan om medel från Central Baltic? (Föreningen går tillsammans med sina
partners in med en ny kompletterad ansökan under maj månad. Föreningen tänker sig för sin del en
ansökan i två etapper, ur delprogrammet Skärgård och öar. Den första ansökan gäller
förberedelsearbetet. Den estniska partnern har kommit längre och söker redan nu investeringsmedel
för sina projekt. Se även www.centralbaltic.eu)
§ 20. Ordf. förklarade årsmötet avslutat.
Antecknat av
Jan Mosander
Protokollet justerat av
Ann Axelsson

Staffan Persson

