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																																																				 	  justerat per e-post 

																							

																							Föreningen	Nenningesund	–	org.nr.	802430-2153										
 

							Protokoll	från	årsmöte	180324	kl	13.00	i	Rådmansö	församlingshem.		
		
I föreningens trettonde årsmöte deltog 21 personer, varav 15 röstberättigade medlemmar. 

Föreningens ordförande Ann Axelsson hälsade de närvarande välkomna. 

§ 1. Mötet valde Ann Axelsson till ordförande för mötet och Jan Mosander till sekreterare. 

§ 2. Mötet godkände, med en ändring, styrelsens förslag till dagordning för årsmötet 
(revisorernas berättelse flyttades fram pga tidsproblem). 

§ 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 Claes Julander, Stockholm, till 
protokolljusterare (även valkontrollanter och rösträknare). 

§ 6. Revisorn Göran Nygren föredrog revisorernas berättelse och redogjorde kort för 
föreningens intäkter under verksamhetsåret (medlemsavgifter 41.300 kr), och de största 
utgiftsposterna (arvode, förberedelse för geoteknisk undersökning 15.000 kr, IT-tjänster 6.592 
kr, postbefordran 4.889 kr. trycksaker 4.250 kr). Föreningens tillgångar i kassa/bank/giro 
uppgick vid årsskiftet till 280.773,90. Revisorerna hade inget att erinra vad gällde skötseln av 
föreningens ekonomi och tillstyrkte att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 
2017. 

§ 7. Fastställande av resultat- och balansräkning, jämte disposition av uppkommen vinst, 
enligt revisorernas förslag. Mötet godkände att den under 2017 uppkomna vinsten 3.572:50 
förs över till det nya verksamhetsåret för att användas i det fortsatta projektarbetet. 

§ 8. Ordföranden presenterade föreningens avgående styrelse och redogjorde med hjälp av ett 
bildspel för föreningens bakgrund, målsättning, och verksamheten under året. Styrelsen har 
hållit 7 protokollförda styrelsemöten. Protokollen finns på föreningens hemsida 
www.nenningesund.se, liksom protokollet från årsmötet som hölls 170325. Fjolårets 
medlemskampanj gav 60 nya medlemmar, en ökning med 40 procent. Föreningen 
medverkade på Rådmansödagen, samt arrangerade 3 öppna vandringar längs det tänkta 
Nenningesund. Ytterligare vandringar har ordnats på särskild begäran. Föreningen har också 
gästat tomtföreningar och informerat om projektet. I september arrangerade föreningen en 
specialvandring längs Nenningesund för politiker och föreningens kontaktpersoner i Norrtälje 
kommun. I den deltog Ingrid Landin (MP), Margareta Lundgren (S), Anders Olander (C), 
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samt Tobias Arvidsson (samhällsbyggnadsdirektör) och Erik Klockare 
(exploateringsingenjör). 
Föreningens styrelse upplever att Norrtälje kommun har visat ett starkt intresse för projektet 
Nenningesund, samtidigt som man har svårt att prioritera det ekonomiskt. Föreningen 
fokuserar nu på ett samarbete med kommunen om huvudmannaskapet. Ett underlag för 
fortsatta samtal har tagits fram av föreningen. 
 
Målsättning, de centrala delarna, för föreningens verksamhet 2018: 
 - att genomföra den geotekniska undersökningen 
 - att komplettera miljökonsekvensbeskrivningen 
 - att konstruera en lösning för projektets huvudmannaskap 
 - att uppdatera rådighetsavtal 
 - fler samråd med myndigheter och direkt berörda 
 
Ordföranden slog fast: 
 
”Vår inställning är att nu kör vi in i kaklet. Det märker ni i den budget vi föreslår. Vi kommer 
med vår plan att tömma vår kassa – och mer därtill. Men det är ju det våra medlemmar vill.”  
 
§ 9. Ordföranden presenterade den avgående styrelsens förslag till budget för 2018: 
 
Styrelsen räknar med intäkter på ca. 823.000 kr (2017 års överskott 281.000 kr, 
medlemsavgifter 41.900 kr, förväntat anslag från EU-Leader Stockholmsbygd 350.000 kr, 
övriga anslag 150.000 kr). 
Utgifterna beräknas till 813.000 kr (varav de största är 260.000 kr för den geotekniska 
undersökningen, 400.000 kr för 2 miljöundersökningar, 50.000 kr för undersökning av 
vattenströmningar och 70.000 kr för ansökan till Mark- och miljödomstolen).  
 
Mötet fastställde styrelsens förslag till budget. 
 
§ 10. Mötet godkände styrelsens verksamhetsberättelse och redogörelse för ekonomin, samt 
beviljade den avgående styrelsen ansvarsfrihet. 
 
§ 11. Årsavgiften. Mötet fastställde årsavgiften till oförändrat 200 kr/familj. 
 
§ 12. Arvoden till funktionärer. Mötet beslöt att arvoden, liksom tidigare, inte utgår till 
föreningens valda funktionärer 
 
§ 13 – § 15. Mötet valde, på valberedningens förslag, styrelse och övriga funktionärer, som 
följer – förslaget presenterades av valberedningens ordförande Gunnar Fagerberg:    
 
Ordförande, kvarstår 1 år: 
Ann Axelsson, Nenninge  
 
Ledamöter, omval 2 år:  
Birger Winbladh, Hattsundet  
Christina Söderman, Nenninge  
Agneta Hellström, nyval 2 år  
Jan Mosander hade avböjt omval 
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Ledamöter, kvarstår 1 år: 
Staffan Persson, Nenninge 
Bjarne Bjurström, Hattsundet   
Mats Öhlin, Nenninge 
 
Suppleanter, omval 1 år: 
Tor Sjölinder, Västanvik 
Anders Börjegård, Räfsnäs 
Christer Sandström, Södersvik 
Mikael Morén, Björknäs 
 
Revisorer, omval 1 år: 
Göran Nygren, Nenninge 
Kerstin Dahlström, Harängen 
 
Revisorssuppleant, omval 1 år: 
Ann Bogren-Mattsson, Nenninge 
 
Valberedning, omval 1 år: 
Gunnar Fagerberg, Nenninge (sammankallande)  
Mikael Andersson, Nenninge  
Yvonne Jansson, Västanvik 
 
§ 16. Styrelsens förslag och föreningsmedlemmarnas motioner. Inga motioner hade inkommit.  
 
§ 17. Ordföranden frågade årsmötet om mötet gick med på ett avsteg från stadgarna vad gäller 
styrelsens teckningsrätt, att föreningens ordförande Ann Axelsson, pers nr 660127-2740 och 
kassaförvaltaren Christina Söderman, pers nr 481214-1408 får fullmakt att – var för sig – 
teckna föreningens firma och bank- och Plusgirokonton. Mötet besvarade frågan med ”ja”. 
 
§ 18. Ordföranden tackade med ett fång tulpaner den avgående styrelseledamoten Jan 
Mosander för drygt 11 års medverkan i föreningens styrelse. Jan berättade kort om hur det 
gick till när det nu pågående försöket att öppna Nenningesund kom till i augusti 2006: 
”Spåren jag lämnar efter mig består i bortåt 150 protokoll och andra små skrivelser, plus att 
jag med arbetet i styrelsen har fått många nya trevliga bekanta som jag annars aldrig hade 
träffat”. 
 
§ 20. Ordföranden avslutade den officiella delen av mötet varefter Norrtälje kommuns 
samhällsbyggnadsdirektör Tobias Arvidsson redogjorde för kommunens, tjänstemännens och 
politikernas, syn på projektet Nenningesund. Han underströk att kommunen är väldigt positiv 
till engagemanget och tanken bakom att öppna Nenningesund. Man är gärna med i de fortsatta 
diskussionerna och ser huvudmannaskapet som en knäckfråga. (”Politikerna vill vara med 
men känner viss osäkerhet om fortsättningen. Vad ger de sig in i? Man vill inte stå med Svarte 
Petter om något oförutsett skulle inträffa. Det är samtidigt viktigt att få in mer syre i 
vikarna”.) Arvidsson uppmanade föreningen att lämna in en ny ansökan till kommunen om ett 
bidrag (de medel som saknas) till de fortsatta undersökningar som krävs (miljö- och 
geoteknik).  
 
Mats Öhlin, styrelseledamot i föreningen, berättade om ett underlag för fortsatta samtal om 
huvudmannaskap som han med hjälp av bl a Bjarne Bjurström tagit fram: Tanken är att skapa 
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en ideell förening, en slags samfällighet, för att säkra underhållet av Nenningesund på kort 
och lång sikt. Andelar i samfälligheten/föreningen fördelas mellan medlemmar – kommunen, 
företag och privatpersoner – som betalar en årsavgift för varje andel under förslagsvis 10 år, 
varefter avgiften sänks eller slopas. Öhlin betonade att detta inte är ett konkret förslag från 
styrelsen, utan ett utkast att användas som underlag för fortsatta samtal (”Mycket talar för att 
det blir något åt det här hållet.”).  
 
Ordföranden avslutade sammankomsten och tackade Tobias Arvidsson och alla andra 
närvarande för att de mött upp och visat sitt intresse. 
 
 
Antecknat av  
 
Jan Mosander 
 
Protokollet justerat av  
 
Agneta Hellström                    Claes Julander    
 
 
 
 
 

 


