
 
Protokoll 5, verksamhetsåret 2020/2021  

 
 
Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Brantens Byalag  
(81400-3495) den 21 september 2020  
 
 
Närvarande:  Fredrik Kihlman, ordförande   
  Janerik Borg, ledamot  
  Kristina Lekås, ledamot 
  Anders Lidefelt, 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  
Allt under kontroll, såväl på intäkts- som kostnadssidan. Vi kan förvänta oss ett överskott i 
budgeten innevarande räkenskapsår, vilket är positivt då vi har en del investeringar framför 
oss, se nedan §5 Frågor.  
Kassören nämnde att vi har fått ersättning för ett marköverlåtelseavtal med Vattenfall, gällande 
huvudelcentral placerad utmed stig mot B-bryggan. 
 
§5 Frågor  
Framtida eventuella investeringar 
Rampen vid A-bryggan diskuterades. Bra om vi så tidigt som möjligt har en plan för detta projekt så 
att vi vet hur stor investeringen kommer att bli och skapa en investeringsplan. Fredrik kontaktar 
Bryggkommittén för att be dem utreda möjliga alternativa utföranden och kostnader, samt ber dem 
samråda med Leif i frågan. 

Övriga eventuella mindre investeringar; 50-årsfest (vi avvaktar p.g.a av Covid-19), möblemang till A- 
och B-bryggan, NVK-utrustning, t.ex. redskap efter traktor för att klippa ängar.  
 
Uppföljning stadgeförslag 
Stadgarna behöver ej registreras, Dag har kollat upp detta. 
Styrelsen gav feedback till Dags senaste utkast av ”Regler och rekommendationer för god samverkan 
på Sollenkroka Ö”. Dag sammanställer och återkommer med nytt utkast.  
Vi diskuterade paketering av denna skrift. Vi landade i behov av tre delar: 

1) En inledning/ingress som övergripande beskriver skriftens syfte och mål. 
2) En mycket kortfattat version i punktformat.  
3) En något mer omfattande version som endast publiceras på webben. Många delar av denna 

information finns redan på vår webbplats, så den kortfattade versionen kan innehålla länkar till 
olika platser på vår webbplats.  
 

 



§ 6 Övrigt  
Vattenfall träd- och slyröjning 
Janerik har ännu inte tagit kontakt med Vattenfall angående eken som står i branta backen. Avfall från 
deras arbete tas om hand på nästa Naturvårdsdag. 
 
Naturvårdsdag lördag 10 oktober  
Sammankallande i Naturvårdskommittén Magnus Hultman är kontaktad. Allt är under kontroll. 
Magnus återkommer till ordförande för avstämning av arbetsuppgifter under dagen. Fredrik 
rapporterar vidare till styrelsen om något finns att diskutera. 
 
§ 7 Nästa möte 
30 november kl. 18-20. Även denna gång ses vi digitalt, men med möjlighet att ringa in till mötet. Dag 
skickar en inbjudan. 
 
§ 8 Mötets avslutande 
Ordförande förklarar mötet avslutat.  
 
 
 
 
Vid protokollet    Justeras  
 
 
 
Janerik Borg     Fredrik Kihlman 

 

 


