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Föreningen Nenningesund – org.nr. 802430-2153 

 

Årsmöte 2011-03-26 kl 15.00 i Rådmansö församlingshem – slutjusterat protokoll 
23 personer hade infunnit sig till årsmötet. Föreningens ordförande Mats Dahlström hälsade de 
närvarande välkomna. 
§ 1. Mötet valde Mats Dahlström till ordförande för mötet och Gunnar Fagerberg till sekreterare. 

§ 2. Mötet godkände styrelsens förslag till dagordning för årsmötet. 
§ 3. Justering av röstlängd. Mötet godkände ordförandens förslag att utgå från den förteckning som 
finns över betalande medlemmar 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 förvaltningsberättelse. 
Föreningen Nenningesund bildades under 2006. Föreningen Nenningesund arbetar ideellt för att 
öppna den historiska vattenvägen som gör Rådmansö till en ö igen. Sundet ska gå i sin forna 
sträckning en kilometer söder om Södersvik i Norrtälje kommun, mellan Höggarnsfjärden 
(Hattsundet) i väster och Prästfjärden (Åkeröfjärden) i öster, och innebär en skyddad inre farled för 
småbåtar hela vägen från Nynäshamn till Öregrund. Det skulle också främja det lokala näringslivet, 
förbättra vattenmiljön och skapa ett trevligt friluftsområde. Målet är att inviga sundet under våren 
2013. Nu pågår förberedelserna inför en prövning i Miljödomstolen och arbete med att hitta olika 
vägar till att finansiera projektet – bland annat via EU-medel.   
För att informera om projektet har föreningen skapat en hemsida på Internet, http://nenningesund.se 
På hemsidan läggs föreningens styrelseprotokoll ut löpande men även annan information går att nå 
via hemsidan. Hemsidan har under verksamhetsåret gjorts om och uppdaterats. 

Styrelsen har under året särskilt poängterat vikten av information och öppenhet.  
Styrelsen har under år 2010 haft nio protokollförda styrelsemöten.       

Föreningen har under verksamhetsåret utvecklat samarbetet med samarbetspartner i Estland. 
Esterna driver egna projekt, bland annat ett som går ut på att utveckla Rågöarna utanför Paldiski. 
Delar av styrelsen har lagt ner mycket tid och stort engagemang i denna del. Vid två tillfällen har 
styrelseledamöter varit i Tallinn och diskuterat samarbetsformerna inför en ny gemensam EU-
ansökan. Föreningen har även en åländsk samarbetspartner. Samarbetspartner är en viktig del för att 
kunna ansöka om medel ur EU-programmen. 

Föreningen har vidare föredragit projektet för en delegation inom kommunen med kommunalrådet 
Kjell Jansson i spetsen. Kommunen har beslutat bevilja föreningen ett bidrag om cirka 232 000 kr.  

För närvarande pågår sammanställningen av miljökonsekvensbeskrivningen. En första del av 
miljörapporten har sammanställts och ligger ute på hemsidan.        
Föreningen har medverkat på Rådmansödagen och tagit fram en uppskattad broschyr. Föreningen 
har hållit informationsmöte för berörda markägare (23/1), informerat Nenninge 
vägförening/samfällighetsförening, träffat avtal med markägare och börjat föra dialog kring tänkta 
platser för uppläggning av muddermassor. 
Antalet medlemmar 2010 var 265, vilket innebär en ökning med 32 procent sedan 2009. 

En förutsättning för att Nenningesund ska bli verklighet är att miljön sammantaget inte försämras. 
För att säkerställa detta har föreningen anlitat företaget Naturvatten AB för att göra en så kallad 
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miljökonsekvensbeskrivning, MKB, som finns att läsa på hemsidan. 

Ordföranden redovisade styrelsens ekonomiska redogörelse. Utgående balans den 31 december 
2010 var 360 240 kronor. 

Resultatrapport föredrogs. Resultatet 2010 är 251 968 kronor. Den största intäkten var ett anslag 
från Norrtälje kommun på 232 337 kronor. 

Budget 2011 föredrogs. Intäkterna (medlemsavgifter) beräknas till 55 000 kronor. Utgifterna 
(huvudsakligen sammanställning av miljökonsekvensbeskrivning och informationsaktiviteter) 
beräknas till 90 000 kronor.  
Mötet godkände styrelsens verksamhetsberättelse och redogörelsen för ekonomin. 
 
§ 7. Revisorernas berättelse föredrogs. Revisorerna hade inget att erinra vad gällde föreningens 
ekonomiska handhavanden. 
§ 8. Fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av uppkommen vinst. 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 till oförändrat 200 kr. 

§ 11. Mötet beslöt att arvoden som tidigare ej utgår till valda funktionärer. 
§ 12. Styrelsen föreslog en ändring av föreningens stadga § 5 så att antalet ordinarie 
styrelseledamöter ska bestå av minst fem (5) (ingen ändring) och högst nio (9) (ändring från 
nuvarande sju) med motiveringen att fler impulser och kompetenser kommer att behövas. Mötet 
beslöt enligt förslaget. 
§ 12. Mötet valde, på valberedningens förslag, styrelse och övriga funktionärer som följer: 
 
           Ordförande (1 år kvar) Mats Dahlström, Södersvik 
 

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

                 Ledamöter (2 år)  Staffan Persson, Nenninge (omval) 
Håkan Widmark (omval) 
Ann Axelsson, Nenninge (omval) 

 
      Suppleanter (1 år)  Lars Andersson, Lågarö (nyval)    
     Titti Winbladh, Hattsundet (omval)    
          Olle Zetterberg, Gräddö (omval) 

Ann Bogren-Mattsson, 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, Nenninge (sammankallande, omval) 
Bo Erik Lind (omval) 
Mikael Andersson, Nenninge (omval) 
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§ 13. Styrelsens förslag och motioner från föreningens medlemmar. Inga motioner har inkommit. 

§ 14. Övriga frågor. 
En fråga ställdes om hur styrelsen ser på fortsatta arbetet. Ordföranden redovisade en positiv syn på 
projektets framskridande. Dialog med kommunen har visat på en mycket positiv inställning därifrån 
och en vilja att föreningen fortsätter med ideella krafter. Dialogen med markägare har varit god. 
Avsikten är att ingå överenskommelser med berörda och att genom information och dialog undvika 
invändningar och missförstånd.  

Det frågades om föreningen kan få intäkter från muddermassor. Ordföranden svarade att det är 
tveksamt eftersom marken tillhör markägarna.  

En kostnadsberäkning efterlystes. Ordföranden meddelade att en noggrannare sådan får komma 
fram i samband med grundundersökning och projektering. En grov uppskattning landar på cirka 20 
miljoner kronor.  
Slutligen undrades hur stora båtar ska kunna passera kanalen. Ordföranden förklarade att det 
begränsas av trumman under vägen, där fri höjd över vattnet blir cirka två meter.  
§ 15. Ordföranden tackade de närvarande och förklarade årsmötet avslutat. 
 
 
Protokollet upprättat av  
 
 
Gunnar Fagerberg 
 
 
Protokollet justerat av  
 
 
Ann Axelsson    Staffan Persson 


