
 
Protokoll 6, verksamhetsåret 2020/2021  

 
 
Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Brantens Byalag  
(81400-3495) den 30 november 2020  
 
 
Närvarande:  Fredrik Kihlman, ordförande   
  Janerik Borg, ledamot  
  Kristina Lekås, ledamot 
  Eva Reinius, ledamot 
  Dag Larsson, suppleant 
  Rikard Henning, suppleant 
 
Gäster:   Bengt Bruzelli, bryggkommittén 
  Anders Engvall, bryggkommittén 
 
  
  
 
§1 Mötets öppnande  
Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.  
 
§2 Godkännande av dagordning  
Förslaget till dagordning godkändes.  
 
§3 Föregående protokoll  
Notering: Styrelsen fick ett förslag av naturvårdskommittén, som styrelsen godkände inför 
naturvårdsdagen. 
 
§4 Ekonomi  
Alla avgifter har betalats in. Våra kostnader ligger betydligt under budget, vilket kommer generera ett 
större överskott detta år. Bra, då vi har större investeringar som ligger framför oss. 
 
§5 Frågor  
Rampen vid A-bryggan 
Bryggkommittén presenterade ett genomarbetat och gediget förslag från Sjöliv. Kostnaden är på  
250-300 tkr och då får vi en ramp som står i uppskattningsvis 50 år och som klarar även lite tyngre båtar. 
Den stora kostnaden är muddring för att få en stabil grund.  
Förslaget väckte ett flertal frågeställningar som diskuterades på mötet. 
Styrelsen beslutade att fördjupa sig i frågan och försöka vaska fram ytterligare en leverantör till 
bryggkommittén, som ett eller flera motförslag till Sjöliv.  
Styrelsen bedömer inte att frågan ska väckas på årsmötet, eftersom det är en stor diskussionspunkt som är 
svårgenomförd, ifall mötet blir digitalt. Sannolikt kommer inte något byggprojekt påbörjas under 2021. 
 

”Regler och rekommendationer för god samverkan på Sollenkroka Ö” 
Dag fick lite feedback på det senaste utkastet av ”Regler och rekommendationer för god samverkan på 
Sollenkroka Ö”. Bland annat enades vi om att kortversionen kan bli ännu kortare. Janerik mailar 
förslag till Dag. 



I samband med publicering på webben, gör vi ett mailutskick till medlemmarna så att ingen missar att 
ta del av dessa. 
 
 
§ 6 Övrigt  
Vattenfall träd- och slyröjning 
Janerik har varit i kontakt med Vattenfall. Eken som står i branta backen finns med på deras 
åtgärdslista. Ingreppet kräver dock ett strömavbrott och för det saknades det budget 2020. Nya tag 
2021. 
 
Enkätundersökning för intresse för fiberdragning för bredband. 
Det inkom 12 intresseanmälningar via enkäten, vilket är mindre än den undre gräns som Möja 
bredbandsförening angav. Styrelsen har meddelat utfallet till Möja. Styrelsen lämnar frågan utan 
vidare åtgärd. 

 
Inkomna förlag om riskträd 
Styrelsen har tagit emot och vidarebefordrat inkomna förslag till naturvårdskommittén. Lämnar frågan 
till kommittén för vidare åtgärd. 

 
Planering av årsmöte 
Styrelsen övervägde olika förslag till genomförande av årsmöte om det fortsatt råder 
pandemirelaterade begränsningar. Styrelsen uppfattar att vi har formella möjligheter att genomföra 
mötet digitalt med hjälp av Teams eller Zoom. Mötet behöver utformas så att vi både säkrar 
nödvändiga beslut och når fram väl till medlemmarna när det gäller informationspunkter. Det är också 
angeläget med extra tydlighet i det underlag som skickas till medlemmarna innan mötet. Styrelsen 
erbjuder också att genomföra ett ”provmöte” en vecka innan årsmötet för att underlätta för föreningens 
medlemmar att hantera de tekniska aspekterna. Vi behöver också säkerställa möjligheten att ringa in 
till mötet. 

 
§ 7 Nästa möte 
27 januari kl. 18-20.  
 
§ 8 Mötets avslutande 
Ordförande förklarar mötet avslutat.  
 
 
 
Vid protokollet    Justeras  
 
 
 
Dag Larsson och Janerik Borg   Fredrik Kihlman 

 


