Föreningen Nenningesund
Org.nr. 802430-2153

PROTOKOLL avseende Föreningen
Nenningesunds Årsmöte söndag 13 mars 2016,
kl 13.00 – 15.20 i Rådmansö Kyrkas
församlingshem.
Justerat per e-post

Närvarande: 28 röstberättigade medlemmar.
Öppnande
Föreningens ordförande, Gunnar Fagerberg, hälsade samtliga närvarande välkommen till föreningens
tionde årsmöte varefter han öppnade mötet.
§ 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Till mötets ordförande valdes Gunnar Fagerberg och till mötets sekreterare valdes Mats
Tengdelius.
§ 2. Fastställande av dagordning
Det av styrelsen framlagda förslaget till dagordning godkändes.
§ 3. Justering av röstlängd
På förslag av ordföranden beslöts godkänna föreliggande närvarolista som röstlängd.
§ 4. Mötets stadgeenliga utlysande
Mötet konstaterade att årsmötet är utlyst i enlighet med föreningens stadgar.
§ 5. Val av justerare vilka också ska tjänstgöra som valkontrollanter och rösträknare
Johan Thelin och Christer Mattson valdes till justeringsmän jämte mötets valkontrollanter och
rösträknare.
§ 6. Styrelsens förvaltningsberättelse och ekonomiska redogörelse
Ordföranden föredrog den av styrelsen framlagda verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret
2015 varvid bl. a. framgick:
-

Att föreningens ansökan om miljötillstånd har avvisats av Mark- och miljödomstolen trots
kompletterande uppgifter från föreningen. Domstolen uttrycker behov av att följande tre
förhållanden förtydligas: A) Rådigheten – bl.a. samråd/överenskommelser med berörda
markägare. B) Huvudmannaskapet – bl.a. ansvar för genomförande och drift. C)
Miljökonsekvenser – bl.a. uppfylla uppställda krav av Länsstyrelsen.

-

Länsstyrelsen, vilken utgör ett betydande remissorgan vid Mark- och miljödomstolens
bedömningar, framhåller i sitt senaste beslut att föreningens planerade arbeten ”kan antas
medföra betydande miljöpåverkan”. Därmed skärper länsstyrelsen sin uppfattning jämfört
med tidigare då man uttalat att föreningens åtgärder är av ”ringa miljöpåverkan”.

-

Nya och kompletterade krav från länsstyrelsen har medfört fortsatta kontakter från
föreningens sida med bl.a. länsstyrelsen och Sjöhistoriska museet samt Norrtälje kommun.

-

En digital karta är nödvändig i det fortsatta arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen och
en sådan har införskaffats av Norrtälje kommun.

-

Föreningens informationsverksamhet har utgjorts av bl.a. medverkan på Rådmansödagen,
utarbetat illustrationsmaterial över området efter sundets öppnande, informationsvandringar samt spridandet av övrig information om projektet.

I anslutning härtill kommenterade föreningens revisor, Göran Nygren, den av föreningen
redovisade ekonomiska sammanställning varvid bl.a. framgick att föreningen består av ca 300
medlemmar som under 2015 genererat knappt 37 000 kr i medlemsavgifter. Årets kostnader
uppgick till ca 125 000 kr varför årets resultat medförde en förlust om ca 88 000 kr. Styrelsen
föreslår att redovisat resultat balanseras i ny räkning varför föreningens tillgångar inför 2016
uppgår till ca 269 000 kr.
Ordföranden kompletterade redovisningen med ett av styrelsen utarbetat förslag till budget
innebärande en kostnadsbild om sammantaget 150 000 kr och intäkter endast utgörandes av
föreningens medlemsavgifter.
Mötet tackade för informationen och beslöt lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.
§ 7. Revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse upplästs av revisor Göran Nygren vari föreslogs att årsmötet måtte
fastställa föreningens resultat- och balansräkning, budget jämte disposition av redovisat resultat
samt att årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet.
§ 8. Fastställande av resultat- och balansräkning, budget jämte disposition av uppkommen
förlust/vinst.
Mötet beslöt, i enlighet med revisorernas förslag, att fastställa föreningens resultat- och
balansräkning, budget samt disposition av redovisat resultat.
§ 9. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
Mötet beslöt, i enlighet med revisorernas förslag, att bevilja styrelsen för verksamhetsåret 2015
ansvarsfrihet.
§ 10. Fastställande av årsavgift
Styrelsen har framlagt förslag att medlemsavgiften för 2016 uppgår till 200 kr per medlem och
familj. Ett av mötesdeltagarna framlagt förslag om en motsvarande avgift om 250 kr medförde
att ordföranden ställde dessa förslag mot varandra varvid mötet beslöt, genom
handuppräckning, bifalla styrelsens förslag.
§ 11. Bestämmande av arvode för styrelseledamöter och revisorer samt ev. övriga funktionärer

Mötet beslöt, i likhet med tidigare år, att inga arvoden utbetalas till styrelseledamöter, revisorer
eller övriga funktionärer.

§§ 12 – 15. Val av ordförande, styrelse jämte suppleanter, revisorer jämte suppleanter samt
valberedning
Valberedningens sammankallande, Mikael Andersson, redovisade beredningens förslag enligt
följande:
Ordförande:

Gunnar Fagerberg, kvarstår 1 år

Ledamöter:

Jan Mosander, väljs på 2 år
Birger Winbladh, väljs på 2 år
Christina Söderman, väljs på 2 år
Staffan Persson, kvarstår 1 år
Ann Axelsson, kvarstår 1 år
Olle Zetterberg, kvarstår 1 år
Mats Tengdelius, kvarstår 1 år
Bjarne Bjurström, kvarstår 1 år

Suppleanter:

Tor Sjölinder, omval 1 år
Anders Börjegård, omval 1 år
Christer Sandström, omval 1 år

Revisorer:

Göran Nygren, omval 1 år
Kerstin Dahlström, omval 1 år

Revisionssuppleant:

Ann Bogren Mattsson, nyval 1 år

Valberedning: Mikael Andersson, omval 1 år
Bo Erik Lind, omval 1 år
Mats Dahlström, omval 1 år
Mötet beslöt i enlighet med valberedningens förslag.

§ 16. Årsmötes eventuella instruktion och/eller arbetsordning för styrelsen
Ordföranden redovisade styrelsens förslag till planerad verksamhet för 2016 med utgångspunkt
från tidigare fastställt budgetförslag varvid bl.a. framgick att styrelsen planerar att inlämna ny
ansökan till Mark- och miljödomstolen, fortsätta med nödvändiga utredningsåtgärder samt
genomföra kontakter med kommun och myndigheter jämte arbeta med informationsåtgärder.
I anslutning härtill beslöt årsmötet att Gunnar Fagerberg och Christina Söderman tecknar
föreningens firma var för sig.

§ 17. Styrelsens förslag och föreningsmedlemmarnas motioner

Inga särskilda förslag förelåg från styrelsen och inga motioner har inkommit

§ 18. Övriga frågor
En allmän diskussion uppstod beträffande länsstyrelsens agerande och diametrala roller gentemot
föreningen. En allmän uppfattning som också framfördes var betydelsen av föreningens
informationsåtgärder varvid förslag till olika kontakter och adekvata fora för föreningens budskap
och information framlades.
§ 19. Avslutande
Ordförande tackade Flottans män för att under de gångna tio åren ha tillhandahållit möteslokal för
föreningen till mycket förmånliga ekonomiska villkor samt tackade samtliga närvarande för visat
intresse och avslutade mötet.

