
Justerat	  per	  e-‐post	  
	  
Föreningen	  Nenningesund	  –	  org	  nr	  802430-2153	  
Protokoll	  från	  årsmöte	  30	  mars	  2014	  kl	  14.00	  i	  Rådmansö	  kyrkas	  
församlingshem	  
	  
40	  personer	  infann	  sig	  till	  årsmötet.	  	  
Vice	  ordförande	  Gunnar	  Fagerberg	  hälsade	  alla	  välkomna	  till	  föreningens	  
åttonde	  årsmöte.	  
	  
§	  1.	  Mötet	  valde	  Gunnar	  Fagerberg	  till	  ordförande	  för	  mötet	  och	  Ann	  
Axelsson	  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	  Staffan	  Persson	  och	  Tor	  Sjölinder	  till	  protokolljusterare	  
(även	  valkontrollanter	  och	  rösträknare).	  	  
	  
§	  6.	  Ordföranden	  föredrog	  den	  avgående	  styrelsens	  förvaltningsberättelse	  
och	  inledde	  med	  föreningens	  bakgrund	  och	  syfte:	  
Föreningen	  Nenningesund	  bildades	  2006	  och	  arbetar	  ideellt	  för	  att	  	  
öppna	  den	  historiska	  vattenvägen	  som	  skulle	  göra	  Rådmansö	  till	  en	  ö	  igen.	  
Sundet	  är	  tänkt	  att	  gå	  i	  sin	  forna	  sträckning	  en	  kilometer	  söder	  om	  
Södersvik	  i	  Norrtälje	  kommun	  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	  sommaren	  2016.	  
	  
Under	  det	  gångna	  året	  har	  föreningens	  verksamhet	  präglats	  av	  arbetet	  för	  
att	  få	  tillstånd	  från	  Mark-‐	  och	  miljödomstolen	  i	  Nacka	  tingsrätt	  att	  öppna	  
sundet.	  Arbetet	  har	  bland	  annat	  bestått	  av	  möte	  med	  kommunen,	  samråd	  
med	  länsstyrelsen,	  kontakt	  med	  teknisk	  och	  juridisk	  expertis	  och	  
diskussioner	  med	  markägare	  för	  att	  få	  till	  stånd	  så	  kallade	  rådighetsavtal.	  
	  
En	  ansökan	  lämnades	  in	  mitten	  av	  mars	  2013.	  Den	  resulterade	  i	  att	  
föreningen	  fick	  en	  begäran	  från	  domstolen	  om	  att	  komplettera	  vissa	  



uppgifter.	  Under	  hösten	  arbetade	  föreningen	  med	  att	  svara	  på	  domstolens	  
frågor	  och	  i	  december	  lämnade	  föreningen	  in	  kompletteringarna.	  
	  
Fagerberg	  gick	  sedan	  över	  till	  nuläget	  för	  ansökan:	  	  
Föreningen	  har	  i	  år	  fått	  svar	  från	  Mark-‐	  och	  miljödomstolen	  där	  ansökan	  
avvisats.	  Huvudmotiveringen	  är:	  
•	  att	  erforderliga	  avtal	  med	  alla	  markägare	  saknas	  
•	  att	  föreningen	  inte	  haft	  tillräckligt	  många	  samråd	  
•	  att	  det	  fortfarande	  finns	  luckor	  i	  miljökonsekvensbeskrivningen	  
•	  att	  det	  råder	  oklarhet	  kring	  huvudmannaskapet	  för	  projektet	  
	  
Styrelsen	  har	  beslutat	  att	  inte	  överklaga	  beslutet	  utan	  i	  stället	  lämna	  in	  en	  
ny	  komplett	  ansökan.	  I	  detta	  arbete	  kommer	  föreningen	  bland	  annat	  att	  ta	  
förnyad	  kontakt	  med	  länsstyrelsen.	  Delar	  av	  styrelsen	  har	  också	  redan	  
träffat	  kommunen	  som	  hela	  tiden	  stöttat	  projektet	  och	  nu	  är	  beredda	  att	  
inleda	  ett	  närmare	  samarbete.	  Fortsatta	  samråd	  med	  markägare	  och	  
kontakt	  med	  teknisk	  och	  juridisk	  expertis,	  samt	  informationsaktiviteter	  står	  
också	  på	  agendan.	  
	  
Under	  2013	  har	  föreningen	  även	  genomfört	  en	  rad	  informationsaktiviteter.	  
Föreningen	  har	  bland	  annat	  deltagit	  i	  Rådmansödagen	  och	  anordnat	  en	  
vandring	  längs	  sundet.	  På	  föreningens	  hemsida,	  nenningesund.se,	  har	  
information	  lagts	  ut	  löpande.	  Under	  året	  har	  det	  genomförts	  tio	  
protokollförda	  styrelsemötet.	  
	  
Fagerberg	  informerade	  om	  att	  ordförande	  Mats	  Dahlström	  avgår	  som	  
ordförande	  pga	  nya	  privata	  arbetsuppgifter.	  	  
	  
Ordföranden	  presenterade	  styrelsens	  ekonomiska	  redogörelse:	  
Resultatrapport:	  Resultatet	  för	  2013	  är	  –	  65	  252,87	  kr.	  
Största	  utgifterna	  har	  varit	  ansökan	  till	  Mark-‐	  och	  miljödomstolen,	  kostnad	  
för	  Naturvattens	  miljöutredningar	  samt	  en	  inventering	  av	  flora	  och	  fauna	  av	  
Ekologigruppen.	  	  De	  sammanlagda	  utgifterna	  för	  året	  blev	  100	  529,	  50	  kr.	  
Största	  intäktskällan	  var	  medlemsavgifterna	  som	  under	  2013	  inbringade	  	  
35	  045	  kr.	  	  
Utgifterna	  har	  finansierats	  med	  innestående	  medel.	  	  
Vid	  årsskiftet	  uppgick	  föreningens	  tillgångar	  till	  354	  023,80	  kr.	  	  
	  
Förslag	  till	  budget	  för	  år	  2014	  föredrogs:	  
Intäkter:	  
•	  Medlemsavgifter	  ca	  35	  000	  kr.	  	  
	  



Största	  utgifter:	  
•	  Utskick	  10	  000	  kr	  
•	  Tekniska	  och	  juridiska	  konsulter	  20	  000	  kr	  
•	  Avgift	  till	  Mark-‐	  och	  miljödomstolen	  70	  000	  kr.	  	  
De	  sammanlagda	  kostnaderna	  beräknas	  till	  113	  000	  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.	  
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.	  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,nyval	  1	  år	  :	  
	  Gunnar	  Fagerberg,	  Nenninge	  	  
	  
Ledamöter,	  nyval	  2	  år:	  
Birger	  Winbladh,	  Hattsundet	  	  
Jan	  Mosander,	  Hattsundet	  	  
	  
Ledamöter,	  kvarstår	  1	  år	  
Staffan	  Persson,	  Nenninge	  (vald	  2013	  på	  2	  år)	  
Håkan	  Widmark,	  Hattsundet	  (vald	  2013	  på	  2	  år)	  
Olle	  Zetterberg,	  Gräddö	  (vald	  2013	  på	  2	  år)	  
Ann	  Axelsson,	  Nenninge	  (vald	  2013	  på	  2	  år)	  
	  
Suppleanter,	  1	  år:	  
Tor	  sjölinder,	  Västanvik	  (omval)	  
Bjarne	  Bjurström,	  Hattsundet	  (omval)	  
Örjan	  Asplund,	  Norrtälje	  (omval)	  



Anders	  Börjegård,	  Norrtälje	  (omval)	  
Mats	  Dahlström,	  Södersvik	  (nyval)	  
	  
Revisorer,	  1	  år:	  
Göran	  Nygren,	  Nenninge	  (nyval)	  
Kerstin	  Dahlström,	  Harängen	  (nyval)	  
	  
Revisorssuppleant,	  1	  år:	  
Stig	  Albinsson,	  Gillberga	  (nyval)	  
	  
Valberedning,	  1	  år	  
Christina	  Söderman,	  sammankallande,	  Nenninge	  (omval)	  
Bo-‐Erik	  Lind,	  Norrtälje	  (omval)	  
Mikael	  Andersson,	  Nenninge	  (onval)	  
	  
§	  16.	  Årsmötets	  instruktion	  för	  styrelsen.	  	  
	  Som	  föreningens	  firmatecknare	  utsågs	  Christina	  Söderman	  och	  Gunnar	  
Fagerberg.	  
	  
§	  17.	  Styrelsens	  förslag	  och	  föreningsmedlemmarnas	  motioner.	  Inga	  
motioner	  har	  inkommit.	  	  
	  
§	  18.	  Övriga	  frågor:	  
Några	  frågor	  ställdes	  och	  besvarades,	  bl	  a	  om:	  
•	  finansieringen	  av	  projektet	  –	  föreningen	  uppskattar	  den	  i	  nuläget	  till	  35	  
miljoner	  kr,	  
•	  kommunens	  engagemang	  –	  här	  är	  föreningen	  hoppfull	  om	  att	  kunna	  få	  ta	  
del	  av	  kommunens	  expertis.	  
•	  om	  närboendes	  inställning	  till	  projektet	  –	  i	  stort	  upplever	  föreningen	  nu	  
att	  motståndet	  är	  litet.	  
	  
Styrelseledamoten	  Birger	  Winbladh	  uppmanade	  församlingen	  att	  hålla	  
ögonen	  öppna	  efter	  lokal	  kompetens	  som	  kan	  hjälpa	  till	  i	  det	  fortsatta	  
arbetet.	  
	  
§	  19.	  Fagerberg	  avslutade	  med	  ett	  stort	  tack	  till	  avgående	  ordföranden	  Mats	  
Dahlström	  som	  innehaft	  posten	  sedan	  föreningen	  bildades	  och	  som	  gjort	  ett	  
fantastiskt	  jobb.	  ”Ingen	  av	  oss	  skulle	  varit	  här	  utan	  Mats	  Dahlström”,	  löd	  
orden.	  Årsmötet	  skickade	  en	  stor,	  varm	  applåd	  vidare	  till	  Dahlström	  som	  
inte	  var	  närvarande	  på	  mötet.	  
Fagerberg	  tackade	  också	  samtliga	  närvarande	  och	  medlemmar	  för	  stödet	  
under	  året	  som	  gått.	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  


