
Föreningen Nenningesund – org.nr. 802430-2153. Protokoll från årsmöte 190323 kl 11.00 i 
Rådmansö församlingshem. 
 
I föreningens fjortonde årsmöte deltog 32 personer. Föreningens ordförande Ann Axelsson 
hälsade de närvarande välkomna. 
 
§ 1. Mötet valde Ann Axelsson till ordförande för mötet och Staffan Persson till sekreterare.  
 
§ 2. Fastställande av dagordning  
Mötet godkände dagordningen för årsmötet.  
 
§ 3. Justering av röstlängd  
Mötet godkände ordförandes förslag att utgå ifrån listan över närvarande medlemmar på 
mötet. 
 
§ 4. Mötets stadgeenliga utlysande  
Mötet konstaterade att årsmötet var stadgeenligt utlyst (Norrtelje Tidn. 22/2 och 
medlemsutskick). 
 
§ 5. Val av två justeringsmän (även valkontrollanter och rösträknare)  
Mötet valde Astrid Josephson och Olle Jansson till protokolljusterare (även valkontrollanter 
och rösträknare). 
 
§ 6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse/budget  
Ordföranden redogjorde för fjolårets arbete med fokus på den undersökning av marken som 
genomfördes i november 2018. Resultatet visar att marken är så lös och att sundets kanter 
måste stöttas och detta innebär i sin tur att projektet blir betydligt dyrare än vad som hittills 
uppskattats. Styrelsen har därför ändrat strategi och ska nu säkerställa att det finns 
finansieringsmöjligheter – innan en ny ansökan lämnas in till Mark- och miljödomstolen. 
Styrelsen har tidigare avsett att först ha ett tillstånd på plats innan man undersöker 
finansieringen närmare. Mötet instämde i att detta är rätt väg att gå. Styrelsen fick också 
inspel om hur föreningens medlemmar skulle kunna bidra till finansieringen och 
förutsättningarna för att konstruera sundet diskuterades. 
 
Under fjolåret framkom också att Trafikverket har veto vad gäller beslutet att bygga om 
Rådmansövägen där sundet ska passera. Styrelsen fick också gehör på mötet för sin taktik att 
med information och uppvisat stöd från bl a Norrtälje kommun och företagare försöka 
övertyga verket om att sundet skulle vara ett lyft för hela området. En idé att också kontakta 
Sjöfartsverket för att förstärka vikten av att sjösäkerheten ökar med ett öppet sund lyftes 
också. 
 
Ordföranden framhöll att det finns fler frågor som måste besvaras i en ansökan till Mark- 
och miljödomstolen och som stått, och fortsatt står, på styrelsens agenda:  

• Komplettera miljökonsekvensbeskrivningen 
• Konstruera en lösning för huvudmannaskapet för sundet 
• Uppdatera rådighetsavtal  
• Fler samråd med direkt berörda och myndigheter 



Även dessa aktiviteter under fjolåret redovisades i korthet: 
• Föreningen har deltagit i Rådmansödagen 
• Tre vandringar längs sundet genomfördes under sommaren 
• Styrelsen har sammanträtt 11 gånger 
• Styrelsen har informerat om sitt arbete på hemsidan, i sociala medier och i 

medlemsutskick. 
 
Budget 2019: Styrelsen räknar med intäkter på drygt 223 000 kr. Dessa består av resterande 
del av EU-bidrag 183 000 kr + medlemsintäkter på 40 000 kr. Tillsammans med behållningen 
på plus- och bankgiro 25 500 kr är tillgångarna drygt 248 000 kr. Kostnader för 2019 är 
budgeterade till 192 000 kr där undersökning av vattenströmmar på 50 000 kr och en 
ansökan till Mark- och miljödomstolen på 70 000 kr är de största posterna. Övriga utgifter 
består av rådgivning och driftskostnader.  
Mötet fastställde styrelsens förslag till budget.  
 
§ 7. Revisorernas berättelse  
Revisorn Göran Nygren presenterade revisorernas berättelse och redogjorde för föreningens 
intäkter under verksamhetsåret som uppgick till 390 000 kr fördelat på 350 000 kr EU-bidrag 
från Leader Stockholmsbygd och medlemsintäkter 40 000 kr. Föreningens kostnader var 
451 298,50 kr där den geotekniska undersökning, som gjordes av Bjerking, stod för 412 000 
kr. Övriga utgiftsposter var juridisk konsultation (rådighetsavtal mm) och föreningens 
driftskostnader (utskick, annonsering, redovisning, IT-tjänster). Föreningens tillgångar i 
kassa/bank/giro uppgick vid årsskiftet till 180 536,90 kr. Revisorerna hade inget att erinra 
vad gällde skötseln av föreningens ekonomi och tillstyrkte att styrelsen beviljas ansvarsfrihet 
för räkenskapsåret 2018. 
  
§ 8. Fastställande av resultat- och balansräkning, jämte disposition av uppkommen 
förlust/vinst  
Mötet godkände att styrelsen förslag att den uppkomna förlusten 2018 på 61 298,50 kr, 
balanseras i ny räkning. 
 
§ 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  
Mötet godkände styrelsens verksamhetsberättelse och redogörelse för ekonomin, samt 
beviljade den avgående styrelsen ansvarsfrihet. 
 
§ 10. Fastställande av årsavgift.  
Mötet fastställde årsavgiften till oförändrat 200 kr/familj. 
 
§ 11. Bestämmande av arvode för styrelseledamöter och revisorer samt ev. övriga funktionärer  
Mötet beslöt att arvoden, liksom tidigare, inte utgår till föreningens valda funktionärer.  
 
§ 12. Val av styrelseordförande  
Omval Ann Axelsson, Nenninge 2 år 
 
§ 13. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter  
Ledamöter omval 2 år: Bjarne Bjurström Hattsundet, Mats Öhlin Nenninge, Staffan Persson 
Nenninge.  



Ledamöter kvarstår 1 år: Birger Winbladh Hattsundet, Christina Söderman Nenninge, Agneta 
Hellström Nenninge. 
Suppleanter omval 1 år: Tor Sjölinder Västanvik Anders Börjegård Räfsnäs Christer 
Sandström Södersvik, Mikael Morén Björknäs  
 
§ 14. Val av revisorer jämte suppleanter 
Revisorer omval 1 år: Göran Nygren Nenninge, Kerstin Dahlström Harängen 
Revisorssuppleant 1 år nyval: Kalle Eriksson  
 
§ 15. Val av valberedning 
Valberedning 1 år omval: Gunnar Fagerberg, Nenninge (sammankallande) Mikael Andersson, 
Nenninge Yvonne Jansson, Västanvik  
 
§ 16. Årsmötets eventuella instruktion och/eller arbetsordning för styrelsen 
Inga instruktioner eller ändrad arbetsordning för styrelsen.    
 
§ 17. Styrelsens förslag och föreningsmedlemmarnas motioner  
Förslag från styrelsen: Ändra i föreningens stadgar för tidpunkt när senast på året årsmötet 
ska hållas. Årsmötet beslutade att ändra i stadgarna från nuvarande tid före mars månads 
utgång till före juni månads utgång.  
En motion att ändra rutinerna för att teckna föreningens firma, drogs tillbaka av styrelsen 
som istället ska lösa ev. praktiska problem med hjälp av fullmakter. 
Inga övriga motioner hade inkommit. 
 
§ 18. Övriga frågor 
Inga övriga frågor 
 
§ 19. Avslutning 
Styrelsen med ordförande Ann Axelsson i spetsen fick en applåd av deltagarna. Ordförande 
avslutade möte och tackade alla närvarande för visat intresse och gott engagemang.    
 
 
 
Antecknat av 
Staffan Persson 
 
Protokoll justerat per e-post av: 
Astrid Josephson, Olle Jansson 


