
 
Protokoll 2, verksamhetsåret 2020/2021  

 
 
Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Brantens Byalag  
(81400-3495) den 20 april 2020  
 
 
Närvarande:  Fredrik Kihlman, ordförande   
  Janerik Borg, ledamot  
  Kristina Lekås, ledamot 
  Anders Lidefelt, 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 endast 30 av 67 fastigheter har betalat in sina avgifter. Av erfarenhet 
från tidigare år kommer inte alla betala i tid. För att påminna om att deadline är 30 april och att vi ska 
slippa att skicka påminnelseavgifter, beslutade vi att maila en påminnelse till samtliga medlemmar. 
Janerik ansvarar för detta. Likviditeten är fortsatt god. 
 
§5 Frågor  
Naturvårdsdag 
Styrelsen hade mottagit förslag till arbetsuppgifter på Naturvårdsdagen 25 april. Samtliga bejakades, 
förutom nedtagning av en tall vid fyrvägskorsningen. På grund av rådande omständigheter är det 
viktigt att vi påminner varandra om regelrätt avstånd till varandra. 
 
Uppföljning stadgeförslag 
Dag skickar ut ett sista korrektur till styrelsen efter mötet. Återkoppling till Dag inom en vecka.  
Vi beslutade att kalla till en extra stämma på midsommardagen kl. 16.00 vid A-bryggan för beslut om 
de nya stadgarna. 
Janerik ansvarar för att ta fram en postal inbjudan, samt adressetiketter. Fredrik printar ut de nya 
stadgarna och inbjudan, samt kuverterar och ser till att inbjudan postas i god tid, eller senast 7 juni.  
Även vid denna sammankomst är det viktigt att vi alla håller regelrätt avstånd till varandra. För de som 
inte vill eller har möjlighet att närvara, går det bra att använda en fullmakt. 
 
50-årsjubileum 
P.g.a. pandemin skjuter vi fram firandet på obestämd tid. 
 
Utskick om grundvatten/vattenförbrukning 
Janerik mailar brevet till styrelsen för ett sista korrektur. Janerik ansvarar för att brevet mailas till 
samtliga medlemmar senast i mitten av maj.  
 
 



§ 6 Övrigt  
Vattenfall träd- och slyröjning 
Eva kunde rapportera att Vattenfall har hör av sig och kommer göra ett återbesök på ön inom kort. 
Bland annat kommer de ta ner den skadade eken i backen mellan Janerik och Anders. Vi hoppas även 
att de inventerar övrigt behov på ön. 
 
§ 7 Nästa möte 
29 juni kl. 18-20. Fredrik återkommer om det blir ett fysiskt eller virtuellt möte.  
 
 
§ 8 Mötets avslutande 
Ordförande förklarar mötet avslutat.  
 
 
 
 
Vid protokollet    Justeras  
 
 
 
Janerik Borg     Fredrik Kihlman 

 

 


