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Föreningen Nenningesund – org nr 802430-2153 
Protokoll från årsmöte den 17 mars kl 14.00 i Rådmansö kyrkas församlingshem, 
justerat per e-post 

23 personer hade infunnit sig till årsmötet. Det begränsade deltagarantalet torde hänföra sig 
till det vackra senvintervädret med några minusgrader och strålande sol. 

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 
närvarolista som upptagits. 

§ 4. Mötet konstaterade att årsmötet var stadgeenligt utlyst. 

§ 5. Mötet valde Tor Sjölinder 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 främja 
det lokala näringslivet, förbättra vattenmiljön och skapa ett trevligt friluftsområde. Målet är 
att inviga sundet under sommaren 2016. Under året har skett intensiva förberedelser för en 
tillståndsansökan. Ansökan om tillstånd för projektet har nu lämnats in till Mark- och 
Miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Några exemplar av ansökan fanns för påseende av 
mötesdeltagarna. 

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.  

Styrelsen har under år 2012 haft nio protokollförda styrelsemöten.    

Föreningen har under verksamhetsåret fört diskussioner med markägare för att få till stånd 
rådighetsavtal. Vi har haft samråd med Länsstyrelsen och kontakter med kommunen och 
Trafikverket samt etablerat kontakter med såväl teknisk expertis som juridisk expertis. Vi har 
medverkat på Rådmansödagen, arrangerat informationsvandring samt presenterat projektet i 
tidningarna Norrtelje Tidning, Skärgården och Roslagen Runt. 

Ordföranden presenterade styrelsens ekonomiska redogörelse.  
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Resultatrapport: Resultatet för år 2012 är 22.173,98 kr. Den största intäkten var 
medlemsavgifter, 33.600 kr.  

Förslag till budget för år 2013 föredrogs. Intäkterna (medlemsavgifter) beräknas till 30.000 kr. 
Kostnaderna beräknas till 338.000 kr. Största utgifterna är sammanställningen av MKB:n, 
62.500 kr, samt beräknade kostnader för prövningen i Mark- och Miljödomstolen, 250.000 kr. 

Balansräkningen 2011: Behållning på Plusgirot 371.656 kr, på Roslagens Sparbank 36.591 kr, 
summa tillgångar 400.526 kr.  

Mötet godkände styrelsens verksamhetsberättelse och redogörelse för ekonomin. 

§ 7. Revisorernas berättelse föredrogs. Revisorerna hade inget att erinra vad gällde 
föreningens ekonomiska handhavanden. 

§ 8. Fastställande av resultat- och balansräkning, budget jämte disposition av uppkommen 
vinst. Mötet godkände att föreningens vinst förs över till det nya verksamhetsåret.  

§ 9. Mötet beviljade den avgående styrelsen ansvarsfrihet. 

§ 10. Årsavgiften. Mötet fastställde årsavgiften till oförändrat 200 kr.  

§ 11. Mötet beslöt att arvoden som tidigare ej utgår till valda funktionärer. 

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

Ordförande (kvarstår 1 år)  Mats Dahlström, Södersvik (vald 2012 på 2 år) 

Ledamöter (kvarstår 1 år)  Birger Winbladh, Hattsundet (vald 2012 på 2 år)  
Gunnar Fagerberg, Nenninge (vald 2012 på 2 år) 
Jan Mosander, Hattsundet (vald 2012 på 2 år) 
 

Ledamöter (2 år) Staffan Persson, Nenninge (omval) 
                                            Håkan Widmark, Hattsundet (omval) 
                                            Olle Zetterberg, Gräddö (omval) 
                                            Ann Axelsson, Nenninge (omval) 

Suppleanter (1 år)      Tor Sjölinder, Västanvik (nyval) 
                                            Bjarne Bjurström, Hattsundet (omval) 
                                            Örjan Asplund, Norrtälje (nyval) 
                                            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) 
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                                            Bo Erik Lind (omval) 
                                            Mikael Andersson, Nenninge (omval) 

§ 16. Årsmötets instruktion för styrelsen. Inget ytterligare. 

§ 17. Styrelsens förslag och föreningsmedlemmarnas motioner. Inga motioner har inkommit.  

§ 18. Övriga frågor. Några frågor ställdes och besvarades, bland annat om kommunens 
deltagande i det framtida projektet och det närmaste arbetet i föreningen. 

§ 19. Ordföranden avslutade mötet och tackade deltagarna för visat intresse. 

 

Vid protokollet 

 

Gunnar Fagerberg 

 

Justeras 

 

Tor Sjölinder              Staffan Persson 


