Välkommen att delta i Nämdö Green Archipelagos digitala
årsstämma torsdag 31 mars kl. 18 – 20!
Medlemmar deltar med 1 röst per medlem. Förening/företag har 2 röster,
1 röst per deltagare för respektive organisation.
Övriga är välkomna att delta på stämman men ingår inte i röstlängden.

Årsmöte Nämdö Green Archipelago – ideell förening,
org.nr: 802532-7761
Plats: Digitalt, klicka på länken: Digitalt via Zoom Ange passcode: 432558
Datum och tid: torsdag 31 mars 2022, kl 18.00 – 20.00
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Årsmöte torsdag den 31 mars 2022 kl 18-20

Förslag dagordning
1. Mötet öppnas av Lotten Hjelm, ordförande
2. Val av mötesfunktionärer
Mötesordförande:
Mötessekreterare:
3. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare
4. Fastställande av dagordning
5. Fastställande av röstlängd
6. Årsmötets behöriga utlysande:
Kallelse i NGA:s nyhetsbrev nr 5, 3 mars 2022 samt på hemsidan och FB-sidan.
7. Verksamhetsberättelse 2021 samt ekonomisk redovisning 2021, se sid 3 - 8
8. Revisionsberättelse, se sid 9 samt fastställande av balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Ekonomi: medlemsavgift 2023, verksamhetsplan och budget 2022
a) Medlemsavgifter 2023, styrelsen föreslår oförändrat:
100 kr/år för enskild medlem, 200 kr/år för företag och föreningar.
b) Verksamhetsplan och budget 2022 – 2023, se förslag sid 11 – 12.
11. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
Föreningens stadgar tagna första gången 2020-09-15, fastställdes 2021-01-31.
Styrelsen föreslår en stadgejustering:
Komplettera med valår för styrelsen, se förslag sid 13.
12. Val ordförande, enligt valberedningens förslag sid 14.
13. Val av övriga ledamöter, enligt valberedningens förslag
Val av övriga ledamöter
Adjungera kassör: styrelsen föreslår Urban Gunnarsson, SIKO
14. Val av revisor och revisorssuppleant, enligt valberedningens förslag
15. Val av valberedning, tre ledamöter varav en sammankallande
16. Övriga frågor
17. Mötet avslutas
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Verksamhetsberättelse för 2021, NGA / sid 3-7
1. Styrelse och administration
o Årsmöte 2021
Föreningen NGA har genomfört ett medlemsmöte, årsmöte 31/1 2021
o Protokollförda styrelsemöten
Föreningen NGA har under verksamhetsåret haft 12 styrelsemöten.
o Förstudien Nämdöskärgårdens Biosfärområde
Styrelsen har inom sig utsett en projektledare, Helena Strömberg, som delvis
utför sitt arbete på arbetstid enligt kontrakt med hennes arbetsgivare, SLU,
Sveriges Lantbruksuniversitet.
Styrelsen har utsett projektledaren och Malcolm Dixelius till ansvariga för att
skriva förstudien, samt författa en enkel broschyr som förklarar förstudiens
innehåll. Ett utkast av arbetet planeras vara klart efter första halvåret av 2022.
o Styrgruppen
Styrelsen utgör tillsammans med WWF:s representant Yvonne Blombäck
styrgrupp för projektet att skriva en förstudie för att göra Nämdö skärgård till
ett biosfärområde. Styrgruppen har haft 11 projektmöten.
o Projektkoordinator
Styrelsen har under verksamhetsåret beslutat att anställa en
verksamhetsledare/projektkoordinator. Annonsering skedde under december
2021. Tio kvalificerade personer sökte tjänsten (sju kvinnor och 3 män).
Tjänsten tillsätts under första kvartalet 2022.
2. Medlemmar
NGA erbjuder alla som vill att bli medlemmar. Enligt årsmötesbeslut 100 kr per år för
enskild medlem och 200 kr per år för företag/organisation. Vid årsskiftet hade
föreningen 7 enskilda medlemmar och 5 företag/organisationer.
3. Arbetsgrupper
NGA har under 2021 tagit på sig att aktivera olika grupper av fastboende och
fritidsboende, som sysslar med hållbar utveckling inom Nämdö skärgård. Det gäller
framför allt Skolgruppen, som undersöker möjligheterna att åter öppna förskola /
skola på Nämdö, samt en grupp som undersöker olika alternativ för att ta fram
bostäder som kan erbjudas personer som vill bosätta sig i Nämdö skärgård. Förutom
dessa grupper, som verkar i samarbete med Hembygdsföreningen, har inom NGA
initierats intressegrupper som ansökt om samarbeten och ekonomiska medel för att
genomföra projekt som syftar till en hållbar utveckling av Nämdöskärgården i linje
med målen i förstudien för biosfärområde.
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o Projektet Kräftor och jordgubbar
Projektet Kräftor & jordgubbar har som målsättning att skapa ett system av
kombinerat vattenbruk med kräftor och lokal matproduktion samt undersöka
förutsättningarna för att utveckla detta till ett lämpligt format för en framtida
kommersiell verksamhet i Stockholms skärgård. Projektet genomförs i form av
en kunskapsinhämtning för att skapa format för en konstruktion av anläggning.
I en anda av hållbar samhällsutveckling genomförs projektet i samverkan
mellan aspirerande biosfärsområde, Nämdö Green Archipelago, SIKO, lokala
näringsidkare samt forskare från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).
o Projektet Naturvård
Målsättningar inom Naturvårdsprojekt, som ska genomföras under 2022-2023
är att:
➢ Restaurera minst en våtmark
➢ Återskapa minst en strandäng för bete och biologisk mångfald
➢ Restaurera ängsmark för pollinerare
Projektet planeras att genomföras i form av aktiviteter inom naturvård som
naturligt hakar i och ger förutsättningar för varandra. Grunden utgörs av ett
ekosystembaserat perspektiv med cirkulärt användande av resurser,
kunskapsutbyte och samverkan. Bland annat kommer naturvägledning att
genomföras i projektet, i syfte att bredda och öka kunskapen samt att öka
lokalt engagemang för naturvård och kopplingen till vad ett biosfärområde kan
bli för Nämdöskärgården.
o Hållbar energi
Målet är att så långt möjligt skapa ett självförsörjande, hållbart energisystem.
Ett naturligt första mål torde vara att visa på möjligheten att ersätta dieseleller bensinmotorer med elmotorer. Solceller som genererar el under den
soliga säsongen, men som kan lagras i form av vätgas till den solfattiga delen av
året.
Visionen på medellång sikt, fem till tio år, är att installera en medelstor
solcellsanläggning som kombineras med en vätgasanläggning. På så vis är
planen att vi kan uppvisa ett modellområde där ett antal båtar och 4-hjulingar
tankas med grön, lokal el året runt. Vartefter vätgasdrivna bränsleceller
ersätter batteridrift av båtarna, kan vi även komma bort ifrån batterierna med
sina miljöproblem.
4. Studieresor
o Vänerskärgårdens biosfärområde med Kinnekulle
I oktober 2021 genomfördes en studieresa till Vänerskärgårdens biosfärområde
med Kinnekulle, omfattande besök i Mariestad och Victoriahuset, ett naturum
beläget invid Läckö slott i Lidköpings kommun. Besöket omfattade möten med
personalen vid biosfärkontoret, koordinatorn för biosfärprogrammet samt en
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presentation av ElectriVillage, ett projekt för hållbar energiproduktion inom
Mariestads kommun. Ett dussin Nämdöbor deltog i studieresan.
o Kosterhavets marina nationalpark
Den uppskjutna studieresan till Kosterhavets nationalpark kommer att
genomföras i mars 2022. Den omfattar återbesök hos Vänerskärgårdens
biosfärområde och Victoriahuset, en heldag på Kosteröarna och ett besök i
Växjö för att studera besöksnäringen kring Åsnens nationalpark.
5. Information och marknadsföring
o Info-möte/workshop
Trots rådande pandemi, kunde NGA genomföra sitt första informationsmöte
med deltagare närvarande i Nämdö Hembygdsgård den 26 juli 2021. Ett
trettiotal personer deltog. En kort film från träffen finns på hemsidan och på
NGA:s YouTube-kanal.
o Info till andra föreningar/organisationer i Nämdöskärgården
Under sommaren har medlemmar ur föreningen medverkat med information
och svarat på frågor i samband med medlemsmöten i samfällighetsföreningar
på Nämdö, Orrö och Aspö. NGA finns också representerad med minst en
medlem på varje styrelsemöte med Nämdös hembygdsförening, som är
Nämdöskärgårdens största förening för både fastboende och fritidsboende.
o Samråd
Medlemmar av NGA:s styrelse har också deltagit i samråd med den grupp från
Naturvårdsverket och Länsstyrelsen, som har i uppdrag att bilda en
nationalpark på de östligaste öarna i Nämdö skärgård år 2025. NGA har också
bjudit in medlemmar av gruppen till Nämdö för samråd. Syftet med detta är att
förstå hur nationalparken kan påverka förutsättningarna för att bilda ett
biosfärområde och hur boende på Nämdö kan samverka i processen att bilda
en nationalpark.
o Egen lokal i Nämdö skola
Information hålls tillgänglig i den egna kontorslokalen samt på Nämdö bibliotek
i samma fastighet.
o Marknadsundersökning via en enkät
Styrelsen har anlitat Kalle Torstensson att i samarbete med skolgruppen skapa
en enkät för att undersöka intresset att flytta till Nämdöskärgården. Lansering
av enkäten sker i början av 2022.
o Media
NGA informerar genom den egna hemsidan, FB-sidan och på egen YouTubekanal. Även via hembygdsföreningens medlemstidning Nämdö Nu och via
artiklar i Tidningen Skärgården.
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o Nyhetsbrev
NGA har skickat ut fyra nyhetsbrev via Get A Newsletter till en mejllista om ca
250 mejladresser.
6. Utbildning
Genom NGA:s försorg har ett dussin Nämndöbor deltagit i en kurs vid Åbo Akademi i
”habitability” (bobarhet), riktad till öbor i hela Europa. Kunskapen från kursen är
värdefull för arbetet med förstudien för biosfärområde Nämdöskärgården.
7. Samarbete med kommunens Omlandsanalys
Inom ramen för den så kallade Omlandsanalys, som genomförs av Värmdö kommun
med anledning av den kommande nationalparken, har NGA fått vissa uppdrag med
finansiering av Värmdö kommun:
o Besöksmottagning
En grupp inom NGA har arbetat med att ta fram ett koncept för
besöksmottagande på Nämdö i anslutning till Nationalparken. Konceptet utgår
från tanken att Nämdö behöver en eller flera byggnader eller andra
arrangemang, som skulle kunna användas dels för att möta, utbilda och hjälpa
en väntad ökning av besökare till Nämdöskärgården och dels stödja framtida
önskemål om forskning i och under ytan av den framtida nationalparken.
Arbetet utförs under första kvartalet 2022.
8. Ekonomi
Föreningen har god ekonomi. Det initiala bidraget från WWF på 1,5 mkr har inte
förbrukats i den takt som det var tänkt, beroende dels på pandemin, dels på att det
betalades ut sent. Det i sin tur berodde på svårigheter för föreningen att upprätta ett
bankkonto.
WWF anser att arbetet har gett önskat resultat hittills och har därför beviljat
ytterligare anslag till NGA, vilket gör att verksamheten är tryggad till och med 2023.
Se vidare årsredovisning och budget.
Nämdö, mars 2022
Styrelsen 2021:
Lotten Hjelm, Jungfruskär, ordförande
Helena Strömberg, Nämdö, proj.ledare förstudien Nämdöskärgårdens biosfärområde
Malcolm Dixelius, Nämdö, rapport av förstudien Nämdöskärgårdens biosfärområde
Elin Dahlgren, Nämdö, projektansvarig
Yngve Hässler, Nämdö, projektansvarig
Gunilla Söderqvist, Nämdö, sekreterare
Urban Gunnarsson, Norrtälje, adjungerad kassör
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Revisorer 2021
Karin Bergsman, Ingarö, revisor
Davis Heeroma, Orrö, revisorssuppleant
Valberedningen 2021
Inger Erikson, Orrö, sammankallande
Karin Heeroma, Orrö
Stina Molander, Nämdö
Styrgruppen
Styrelsen Nämdö Green Archipelago
Yvonne Blombäck, kust- och skärgårdssamordnare WWF
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Nämdö Green Archipelago, Resultatrapport 2021-01-01 - 2021-12-31
Rörelsens intäkter
WWF
Medlemsintäkter
Summa rörelseintäkter

2021-12-31
1 216 000,00
1 700,00
1 217 700,00

Externa kostnader
Resekostnader
Webbsida
Lokalhyra
Newsletter
Medlemsresa
Filmdokumentation
Jeffrey HB design
Tidskrift (Skärgård, Åbo akademi)
Bankkostnader
Summa externa kostnader

- 4 091,00
- 27 340,00
- 7 280,00
- 960,00
- 11 610,00
- 18 750,00
- 25 875,00
- 520,00
- 765,00
- 97 191,00

Personalkostnader
Arvode projektledare
Arvode kassör
Arbetsgivaravgift
Summa personalkostnader

- 300 000,00
- 43 950,00
- 13 809,00
- 357 759,00

Rörelsens kostnader totalt

- 454 950,00

Rörelsens resultat
Omsättningstillgångar
Transaktionskonto
Summa tillgångar
Kortfristiga skulder
Skatteavdrag
Arbetsgivaravgift
Summa kortfristiga skulder
Beräknat resultat

762 750,00
Ingående balans
0,00

0,00
0,00

Period
Utgående balans
789 744,00 789 744,00
789 744,00 789 744,00

- 13 185,00
-13 809,00

-13 185,00
-13 809,00
- 26 994,00

762 750,00
Norrtälje 2022-01-04
Urban Gunnarsson / kassör
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Föreningens vision- och ändamål
NÄMDÖ GREEN ARCHIPELAGO är en ideell förening
med säte på Nämdö, för hela Nämdöskärgården,
i Värmdö kommun.
Föreningen har följande ändamål inskrivna i stadgarna:
❖ Att noga följa upprättandet av en Nationalpark i Nämdö
skärgård, samt aktivt verka för att Nämdöbornas intressen tas
till vara i processen.
❖ Att undersöka förutsättningarna för att upprätta ett
biosfärområde inom Nämdö skärgård, genom en bred process
som når så många som möjligt i området.
❖ Att löpande informera samtliga intressenter inom Nämdö
skärgård, även icke medlemmar, om aktiviteter inom arbetet
med nationalpark och biosfär.
❖ Att främja pilotverksamheter inom områdena miljö och energi
med syfte att profilera Nämdö skärgård som strävar efter
hållbar utveckling i enlighet med FN:s Agenda 2030 och de
globala målen.
❖ Att söka finansiering för ovanstående, även i samarbete med
externa intressenter.
❖ Föreningen verkar i nära samråd med Nämdö
hembygdsförening.
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Förslag verksamhetsplan 2022, NGA
Styrelse och administration
Planera för styrelse- respektive projektmöten samt arbetsmöten under 2022.
Anställa två Projektkoordinatorer
Under första kvartalet 2022 anställdes Ann Aldeheim (75%) och Karin Heeroma (40%)
att dela på uppdraget.
Styrelsen och administrationen ska tillsammans ha en heldag i maj 2022 för att skapa
en strategi med mål och vision och upprätta en arbetsfördelning.

Medlemmar
Vid dagens datum är det 18 enskilda medlemmar och 8 företag/organisationer.
Under året ska vi arbeta för att fler föreningar och företag blir medlemmar.

Medlemsmöten
Ett årsmöte under första kvartalet av kommande år samt ett medlemsmöte i höst.

Aktiviteter
Att sammanställa förstudien för Biosfäransökan ligger som en övergripande aktivitet.
Nå ut med information.
Utöka samverkan med kommun, länsstyrelsen och Naturvårdsverket samt
nyckelpersoner och organisationer.
Slutföra marknadsundersökningen och göra en fortsatt plan.
Anordna en studieresa till Skärgårdshavets Biosfärområde i Åboland.

Fokusgrupper
Jobba vidare i våra arbetsgrupper:
o
o
o
o
o

Skola/förskola
Energi
Hyresbostäder
Besökscentrum
Utflyttning

Projekt
Jobba vidare med Cirkulärt Biosfärområde.
Fånga upp idéer och stötta vid nya projektansökningar.
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Nämdö Green Archipelago
Intäkter
Från WWF
Återstående medel överskott från 2021
Nya medel för anställning av kordinatorer
Medel från WWF-ambassadörer
Naturvårdprojekt Cirkulärt biosfärområde
Totalt WWF

Budget 2022

1 065 050 kr
995 000 kr
335 000 kr
1 807 250 kr
4 202 300 kr

Medlemsintäkter
Totalt medlemsintäkter

5 000 kr
5 000 kr

Från Värmdö kommun
Omlandsstudien
Totalt Värmdö kommun

120 000 kr
120 000 kr

Projekt kräftor & jordgubbar
Region Stockholm bidrag
SIKO bidrag
Totalt kräftor och jordgubbar

91 875 kr
25 000 kr
116 875 kr

Totalt intäkter 2022

4 444 175 kr

Kostnader
Lön/ arvode projektledare, ekonomi
Konsulter, slutrapport förstudie
Studieresa 1 (Kosterhavet-Blekinge)
Studieresa 2 (Åboland)
Studiebesök närområdet
Hemsida, mejlkonto, soc.medier mm
Projektlokal
Koordinatorer biosfärområdet
Tiny house utredning
Bostäder, skola, äldreboende
Hyresbostäder
Broschyr information
Övrigt, oförutsedda kostn
Omlandsstudien
Kräftor & jordgubbar
Totalt kostnader 2022

356 000 kr
112 500 kr
130 000 kr
40 000 kr
20 000 kr
25 000 kr
20 000 kr
995 000 kr
60 000 kr
145 000 kr
60 000 kr
40 000 kr
56 550 kr
120 000 kr
116 857 kr
2 296 907 kr
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Bilaga till punkt 11. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
Paragrafen fastställd på årsmötet 2021-01-31:

§ 4 Styrelse
I föreningens styrelse ingår ett brett urval av representanter för Nämdö
skärgårds föreningsliv och näringsliv.
Styrelsen ska bestå av minst fem och högst sju personer.
Extern kassör kan anlitas om årsmötet så beslutar.
Styrelsens förslag på justering av stadgarna:

Punkt 11 i årsmötets dagordning
Tilläggsförslag §4 Styrelsen:
Mandattiden för styrelsens ledamöter är två år, ordförande och ersättare
väljs för ett år. Mandatperioderna fördelas så att ny- eller omval sker av
halva styrelsen varje år.
Valberedningen utses på ordinarie årsstämma. Valberedningen väljs på
ett år och ska bestå av minst tre ledamöter, varav en sammankallande.

För att tillägget i stadgarna ska gälla till årsmötet 2023 krävs ett fastställande
på detta årsmöte samt på ytterligare ett medlemsmöte senare år 2022.
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Valberedningens förslag till Styrelse m fl, 2022
Styrelsen 2022:
Då vi sent i processen fick veta att Elin och Helena inte kan fortsätta att sitta i styrelsen
på grund av bestämmelser hos SLU kommer en plats i styrelsen att tills vidare vara
vakant.
Till styrelsen föreslås samtliga övriga styrelsemedlemmar för omval:
1.
2.
3.
4.
5.

Lotten Hjelm, ordförande
Yngve Hässler
Gunilla, Nilla, Söderqvist
Malcolm Dixelius
Vakant tills vidare

Revisorer 2022
Revisor Karin Bergsman samt revisors-suppleant David Heeroma har tackat ja till
ytterligare ett år.

Valberedning 2022
Då Karin Heeroma har tillträtt som projektkoordinator, kan hon inte längre vara med i
valberedningen.
Övriga i valberedningen, Inger Erikson och Stina Molander, ställer sig till förfogande att
fortsätta ett år till.
Förslag till årsmötet: att uppdra åt styrelsen, i samarbete med valberedningen att fylla
den vakanta posten under året.

Valberedningen, Orrö, mars 2022
Inger Erikson, sammankallande
Karin Heeroma
Stina Molander

