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																																																				 	 									justerat per e-post  
  

Föreningen	Nenningesund	–	org.nr.	802430-2153								
Protokoll	från	årsmöte	170325	kl	14.00	i	Rådmansö	församlingshem.	 
		
I föreningens tolfte årsmöte deltog 33 personer, varav 30 röstberättigade medlemmar. 

Föreningens ordförande Gunnar Fagerberg hälsade de närvarande välkomna. 

§ 1. Mötet valde Gunnar Fagerberg till ordförande för mötet och Jan Mosander till 
sekreterare. 

§ 2. Mötet godkände styrelsens förslag till dagordning för årsmötet. 

§ 3. Justering av röstlängd. Mötet godkände ordförandens förslag att utgå från listan över 
närvarande medlemmar på mötet. 

§ 4. Mötet konstaterade att årsmötet var stadgeenligt utlyst. 

§ 5. Mötet valde Agneta Hellström, Nenninge, och Gert Månsson, Spillersboda, till 
protokolljusterare (även valkontrollanter och rösträknare). 

§ 6. Ordföranden presenterade den avgående styrelsen, föredrog styrelsens 
verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse och ekonomiska redogörelse och inledde med 
föreningens bakgrund och syfte. Kort sammanfattat: 

Föreningen Nenningesund arbetar sedan 2007 för att öppna den historiska vattenleden som 
förbinder Höggarnsfjärden i väster med Prästfjärden i öster och gör Rådmansö till en ö igen i 
Norrtälje kommun. Sundet ska gå i sin forna sträckning och innebär en skyddad farled för 
småbåtar innanför Rådmansö från Furusunds skärgård till Norrtäljeviken. 
 
För att informera om projektet har föreningen skapat en hemsida, www. nenningesund.se. Där 
finns bland annat information om Nenningesunds historia, kartor och bilder, nyheter samt 
protokoll och anteckningar från styrelse- och årsmöten. 

Styrelsen har under år 2016 haft nio protokollförda styrelsemöten. Årsmöte hölls den 13 mars 
2016. 
 
Fokus ligger på fortsatt arbete med att förbereda en ny ansökan till Mark- och miljödomstolen 
– den första ansökan togs inte upp till bedömning: 
• Nya och omfattande kompletteringar krävs.  
• Länsstyrelsen (Lst) anser nu att projektet har en större miljöpåverkan än vad de tidigare gett 
föreningen besked om. 
• Representanter för föreningen hade i juni, tillsammans med representanter från Norrtälje 
kommun, ett möte på Lst. 
• Samarbetet med Norrtälje kommun har gått in i en ny fas: 

– Kommunen har utsett nya kontaktpersoner för projektet.  
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– Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falk (S) och Berit Jansson (C), ordf. i teknik- 
och klimatnämnden, har deltagit i en vandring och visning längs sundet.  

– Föreningen  har tillsammans med kommunens tjänstemän skissat på det fortsatta 
samarbetet med kommunen..  

 
Ordf. Fagerberg poängterade särskilt: 
 
”Ett samarbete med kommunen i ett flertal frågor är oundgängligt för att kunna få ansökan 
till Mark- och miljödomstolen beviljad.”  
 
En konsekvens av de skärpta kraven på ansökan är att föreningen måste genomföra en 
geoteknisk undersökning och en kartläggning av vattenströmningen i sundet med angränsande 
vikar.  
 
Under året har styrelsen arbetat med att formulera dessa uppdrag, begärt in offerter ifrån 
experter på området samt identifierat möjligheter att söka extern finansiering. 
 
Föreningen har under året också arbetat med: 
• Tydligare strukturering och uppföljning av arbetsuppgifter, nytt digitalt arkiv för dokument.  
• Ny möteslokal på Campus Roslagen (f d soldathemmet) i regi av FOS 
(Frivilligorganisationernas samverkanskommitté) i Norrtälje.  
 
Informationsaktiviteter: 
• Ny informationsbroschyr 
• Rådmansödagen 
• Guidad vandring för allmänheten längs kanalsträckningen.  
• Löpande uppdatering av hemsidan, logotyp framtagen. 
 
Ordföranden riktade ett tack till föreningens medlemmar för allt stöd under det gångna året, 
och påminde om att antalet medlemmar är betydligt större, ca 300, än vad antalet 
medlemsavgifter visar. Detta pga av att medlemsavgiften även innefattar familjemedlemmar. 
En medlemsavgift motsvarar dock bara 1 röst. 
 
Resultatrapport för föreningens verksamhet 2016: Resultatet 2016 är 8.865:-. Den största 
intäkten är medlemsavgifter, 29.800:-. De största utgifterna har varit tryck- och 
redigeringskostnader (ny informationsbroschyr), portokostnader och redovisningstjänster. 
Ingen av föreningens funktionärer uppbär arvode. Sedan förra året har styrelsemedlemmar 
fast bosatta i Stockholm rätt till milersättning, enl. Skatteverkets skattefria normer, för resor 
till möten i Norrtälje. Hittills har ingen kvitterat ut denna ersättning, i regel har 
styrelsemedlemmar samåkt eller åkt buss till styrelsemötena. 

Vid årsskiftet uppgick föreningens tillgångar till 268 936,40.  

Mötet godkände styrelsens verksamhetsberättelse och redogörelse för ekonomin. 

§ 7. Revisorn Göran Nygren föredrog revisorernas berättelse. Revisorerna hade inget att 
erinra vad gällde föreningens ekonomiska handhavanden. 
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§ 8. Fastställande av resultat- och balansräkning, jämte disposition av uppkommen vinst, 
enligt revisorernas förslag. Mötet godkände att föreningens kassabehållning förs över till det 
nya verksamhetsåret för att användas i det fortsatta projektarbetet. 

Mötesförhandlingarna avbröts för en kort stund: Deltagarna bjöds på kaffe/te och tilltugg, allt 
i arrangemang av Christina Södernan. 

§ 9. Ordf. presenterade den avgående styrelsens förslag till budget för år 2017. Intäkter 
(uppskattning): Medlemsavgifter 30 000:-, anslag från EU-medel (ansökan pågår) 500 000:-. 
Utgifter /kostnader:  645 500:- (i huvudsak för  tidigare nämnda utredningar och 
kompletteringar). Mötet fastställde förslaget till budget. 

§ 10. Mötet beviljade den avgående styrelsen ansvarsfrihet. 

§ 11. Årsavgiften. Mötet fastställde årsavgiften till oförändrat 200 kr/familj. Mötet gav den 
nya styrelsen i uppdrag att till nästa årsmöte utreda och presentera ett förslag angående 
medlemskap för organisationer.  

§ 12. Arvoden till funktionärer. Mötet beslöt att arvoden, liksom tidigare, inte utgår till 
föreningens valda funktionärer. 

§ 13. Avgående ordf. Gunnar Fagerberg tackade Bo-Erik Lind, ”hustomte”, avgående ledamot 
i valberedningen – med ”rötter” i Flottans män –  för ett långt och troget arbete till förmån för 
föreningen. Bo-Erik fyller 90 år den 28 mars. Fagerberg avtackades själv med blommor för ett 
mångårigt idogt, kunnigt och engagerat arbete med föreningens projekt. Gunnar Fagerberg 
kom till föreningen i stort sett direkt från ett EU-projekt i Bryssel, och inte minst hans 
kännedom om byråkratins irrvägar har varit till stor nytta för föreningen.  

§ 14 - § 17. Mötet valde, på valberedningens förslag, styrelse och övriga funktionärer som 
följer:  

Ordförande, nyval 2 år: 
Ann Axelsson, Nenninge  
 
Ledamöter, kvarstår 1 år:  
Birger Winbladh, Hattsundet  
Jan Mosander, Hattsundet  
Christina Söderman, Nenninge  
 
Ledamöter, omval 2 år: 
Staffan Persson, Nenninge 
Bjarne Bjurström, Hattsundet   
 
Ledamot, nyval 2 år 
Mats Öhlin, Nenninge 
 
Suppleanter, 1 år: 
Tor Sjölinder, Västanvik, omval 
Anders Börjegård, Räfsnäs, omval 
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Christer Sandström, Södersvik, omval 
Mikael Morén, Björknäs, nyval 
 
Revisorer, 1 år: 
Göran Nygren, Nenninge, omval 
Kerstin Dahlström, Harängen, omval 
 
Revisorssuppleant, 1 år: 
Ann Bogren-Mattsson, Nenninge, omval 
 
Valberedning, 1 år: 
Gunnar Fagerberg, Nenninge, nyval (sammankallande)  
Mikael Andersson, Nenninge, omval  
Yvonne Jansson, Västanvik, nyval 
 
§ 18. Styrelsens förslag och föreningsmedlemmarnas motioner. Inga motioner hade inkommit. 
 
§ 19. Ordföranden avslutade mötet och tackade medlemmarna och mötesdeltagarna för visat 
intresse. 
 
Antecknat av  
 
Jan Mosander 
 
Protokollet justerat av  
 
Agneta Hellström                    Gert Månsson    
 
 
 
 
 

 


