
 
Protokoll 3, verksamhetsåret 2019  

 
 
Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Brantens Byalag  
(81400-3495) den 25 juni 2019  
 
 
Närvarande:  Fredrik Kihlman, ordförande   
  Janerik Borg, ledamot  
  Eva Reinius, ledamot 
  Rickard Henning, suppleant 
  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  
Kassören hade mailat rapport att vi följer budget och att likviditeten är god.  
 
§5 Frågor  
Landningsplats för ambulanshelikoptrar 
Styrelsen har utsett gamla midsommarängen som en lämplig plats. Janerik tar kontakt med 
stationsansvarig i Norrtälje och delger koordinaterna. Får vi positiv feedback kommer styrelsen ta 
kontakt med närliggande grannar och övriga medlemmar för att kommunicera detta. Vi bestämde även 
att ta kontakt med Fidel och be honom klippa en lite gångväg ut mot mitten av ängen. Allt för att 
underlätta för transport av bår.  
OBS. Oavsett vilken landningsplats vi än har valt, väljer alltid helikopterpersonalen plats, utifrån den 
skadades tillstånd och behov av vård. 
 

Naturvårdsarbete 
Ordförande har tagit del av en slutrapport från Bo-Göran Johansson. 

Information har mailats till medlemmar och städområdesansvarig enligt plan. 
 

Stadgeöversyn 
Vi gick igenom styrelsemedlemmarnas förslag till förändringar. Dag tog på sig att göra en 
sammanställning. Vi diskuterade att ta fram en skrift som innehåller mer ordnings- och trivselfrågor 
som vi hänvisar till i stadgarna. Möjligen kommer även skriften ”Välkommen till Sollenkroka Ö” ses 
över. 
Då vi är nöjda med ett utkast kommer vi låta en jurist se över förslaget. 

 
 
 
 
 



§ 6 Övrigt  
 
50-årsjubiléum 
Vi beslutade att göra ett mailutskick om att vi gärna tar del av bilder från tidiga år då Brantens Byalag 
bilades. Eva tog även på sig uppgiften att gå runt och knacka dörr hos de medlemmar som var med på 
den tiden. 
 
A- och B-bryggan 
Vi beslutade att köpa in nya utemöbler ifall vi hittar något av god kvalitet, till en inte allt för hög 
kostnad. 

Utvärdering av midsommarfirande 
Vi fick uppleva ett välbesökt midsommarfirande med musik, dans och lekar. Ta alla ni som stod för 
arrangemanget.  
Dock kändes upplägget inte helt väloljat då ingen hade det övergripande ansvaret. Eva tog på sig 
ansvaret att ta fram en lathund för kommande midsommarfirande. 

 
§ 7 Nästa möte 
Tid: tisdag 10 september, kl. 18.00 – 20.00. Plats: AG Arkitekter, Warfvingesväg 30 
 
§ 8 Mötets avslutande 
Ordförande förklarar mötet avslutat.  
 
 
Vid protokollet    Justeras  
 
 
 
Janerik Borg     Fredrik Kihlman 

 

 


