
 
Protokoll 6, verksamhetsåret 2019/2020  

 
 
Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Brantens Byalag  
(81400-3495) den 14 januari 2020  
 
 
Närvarande:  Fredrik Kihlman, ordförande   
  Janerik Borg, ledamot  
  Kristina Lekås, ledamot 
  Eva Reinius, ledamot 
  Per Fahrman, ledamot 
  Dag Larsson, suppleant 
  
 
§1 Mötets öppnande  
Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.  
 
§2 Godkännande av dagordning  
Förslaget till dagordning godkändes.  
 
§3 Föregående protokoll  
Föregående protokoll godkändes. 
 
§4 Ekonomi  
Alla medlemmar har betalat sina avgifter. Bokslutet är i det närmaste klart. Vi kommer få ett negativt 
resultat på ca 15 tkr. På grund av lägre kostnader är det trots allt bättre än vad som var budgeterat.  
 
§5 Frågor  
Stadgeöversyn 
Jurist har tagit del av stadgarna och återkommit med en del frågeställningar som diskuterades på 
mötet. Dag slutputsar stadgarna utefter dessa diskussioner. 
Förslaget skickar vi ut tillsammans med kallelsen till årsmötet. Stadgarna presenterar på samma sätt 
som Dag har ställt upp dem under utvecklingsarbetet – tre kolumner: nytt förslag, nuvarande och 
kommentarer. Dag tar även fram förslag på ett försättsblad där vi kommunicerar syftet med de nya 
stadgarna – allt för att vi ska undvika så många frågeställningar och kommentarer som möjligt på 
årsmötet.  
Ett komplement är skriften ”Trivsel & Hänsyn på Sollenkroka ö” - Fredrik tar fram en punktlista på 
innehåll som även den presenteras på årsmötet. Utvecklingen av skriften görs efter årsmötet. 
 
 
§ 6 Övrigt  
50-årsjubiléum 
På årsmötet ”säljer vi in” idén om att uppmärksamma föreningens 50-årsdag med en fest. Samtidigt 
försöker vi rekrytera en festkommitté. Janerik fick i uppdrag att ta fram en presentationsbild att visa på 
mötet. 
 
Midsommar 
Eva har tagit fram en lathund för midsommarfirande. Presenteras under övriga punkter på årsmötet. 
 
Grundvatten 
Janerik och Fredrik presenterade ett utkast på infobrev till medlemmar. Janerik gör några små 
justeringar, därefter kan vi maila brevet till medlemmarna. 



Vindö Bygg 
Kristina har varit i kontakt med Vindö Bygg för att förhandla om en rabatt för våra medlemmar. 
Kristina blev hänvisa till säljansvarig. Ny kontakt tas inom kort. Förhoppningsvis kan vi presentera 
något positivt på årsmötet. 
 
Ny webbplats 
Kristina har kommit vidare och har lagt in allt innehåll. Kristina skickar ny länk till styrelsen. 
Styrelsen återkommer med feedback inom en vecka. Vi siktar på en release senast 1 februari. 
 
Släckutrustning 
Per kunde rapportera att all utrustning är inhandlat. 
 
Årsmötesförberedelser 
Datum och lokal för årsmötet är ännu inte fastställt. Alla i styrelsen fick i uppdrag att dra i sina 
lokalkontakter.  
Janerik ansvarar för en mailpush till medlemmarna att sista dag för motioner är 9 februari. Janerik 
ansvarar även för att printa etiketter från adresslistan i Excel. Eva fixar kuvert och frimärken. 
 
Hjärtstartare 
Hjärtstartaren har fått en översyn och sätts tillbaka vid elstolpen närmast A-bryggan, så fort det blir 
frostfritt.  
 
Skyddsjakt/Viltvård 
Eva har pratat med viltvårdare på Värmdö Kommun. Vi kan själva ansvara för eventuell skyddsjakt på 
ön, förutsatt att jägaren innehar stadsjaktlicens och att avskjutningen sker under rätt säsong.  
 
§ 7 Nästa möte 
Tid: 13 februari, kl. 18.00 – 20.00. Plats: AG Arkitekter, Warfvingesväg 30 
 
§ 8 Mötets avslutande 
Ordförande förklarar mötet avslutat.  
 
 
Vid protokollet    Justeras  
 
 
 
Janerik Borg     Fredrik Kihlman 

 

 


