
 
Protokoll 5, verksamhetsåret 2019  

 
 
Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Brantens Byalag  
(81400-3495) den 5 november 2019  
 
 
Närvarande:  Fredrik Kihlman, ordförande   
  Janerik Borg, ledamot  
  Kristina Lekås, ledamot 
  Eva Reinius, ledamot 
  Per Fahrman, ledamot 
  Dag Larsson, suppleant 
  Rikard Henning, 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 kunde rapportera att det inte har hänt så mycket med kassan sedan senaste styrelsemötet. 
Likviditeten är fortfarande god.  
 
§5 Frågor  
Landningsplats för ambulanshelikoptrar 
Janerik tar ny kontakt med stationsansvarig. 
 
Naturvårdsarbete 
Mycket blev gjort under Naturvårdsdagen. Fortfarande finns det en större hög vid Abrahamsgärdet 
med kraftiga stubbar, vilket kommer att kräva gynnsamma väderförhållanden och eldvakt under ett par 
dygn – kanske några frivilliga vill ta tag i detta under jul- och nyårshelgen? Glädjande fick vägarna 
även ett fint underhåll under Naturvårdsdagen.  

Stadgeöversyn 
Vi hade alla till mötet gått igenom Dags andra utkast. På mötet framkom ytterligare synpunkter som 
Dag sammanställer och mailar till styrelsen.  
Eva fick i uppdrag att kontakta en jurist som behöver se över stadgarna när vi själva har tagit det så 
långt vi kan. 
Vi berörde även att när vi får tid, ska vi lägga fokus på texterna som går under arbetsnamnet 
”Trivselregler”. Distributör för dessa texter blir främst vår webbplats. 
 
 
§ 6 Övrigt  
50-årsjubiléum 
Vi diskuterade åter igen vårt 50-årsjubiléum. Vi fastställde lördag 30 maj som lämplig dag för firandet 
på ön. Plats troligtvis vid A-bryggan. Viktigt att engagera medlemmar som var med de första åren då 
Byalaget bildades. Styrelsen delar på ansvaret att kontakt några medlemmar som vi tror besitter en stor 



rikedom av minnen och historier. Alla är välkomna att bidra med bilder. Styrelsen står som arrangör, 
men på årsstämman kommer vi förhoppningsvis kunna rekrytera några medlemmar som vill bistå med 
hjälp, för att vi ska få en minnesvärd jubiléumsdag. 
 
Grundvatten 
Inget utskick har ännu gjorts, men uppdraget kvarstår för Janerik och Fredrik att ta fram ett utkast som 
går på remiss till övriga styrelsemedlemmar. 

Vindö Bygg 
Kristina har ännu inte fått kontakt med Vindö Bygg, om vi gemensamt kan förhandla oss till en rabatt. 
 
Ny webbplats 
Kristina berättade att ett första utkast till ny webbplats finns att ta del av. Kristina skickar en länk till 
styrelsen för feedback. Webbplatsen är byggt i WordPress – en standardplattform, vilket innebär att 
det är lätt att utveckla och administrera.  
 
Släckutrustning 
Släckutrustningen testades under Naturvårdsdagen. Vi kunde konstatera att vi behöver komplettera 
utrustningen med bl. a. bättre slangar, kopplingar och munstycke. Per fick i uppdrag att köpa in detta 
till en budget på 10 tkr. Per lovade även att ta fram en enklare användarmanual. 
 
§ 7 Nästa möte 
Tid: 14 januari, kl. 18.00 – 20.00. Plats: AG Arkitekter, Warfvingesväg 30 
 
§ 8 Mötets avslutande 
Ordförande förklarar mötet avslutat.  
 
 
Vid protokollet    Justeras  
 
 
 
Janerik Borg     Fredrik Kihlman 

 

 


