
 
Protokoll 7, verksamhetsåret 2021/2022  

 
 
Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Brantens Byalag  
(81400-3495) den 19 januari 2022  
 
 
Närvarande:  Dag Larsson, ordförande   
  Janerik Borg, ledamot  
  Ylva Nyman Schüllerqvist, ledamot 
  Eva Reinius, ledamot 
  Malin Kärre, suppleant 
    
 
§ 1 Mötets öppnande  
Ordförande förklarade sammanträdet öppnat. 
 
§ 2 Godkännande av dagordning  
Förslaget till dagordning godkändes.  
 
§ 3 Planering av årsmötet 
Styrelsen beslutade att mötet kommer att genomföras digitalt, med tanke på rådande pandemiläge. 
Ambitionen och önskan är att ha fysiska årsmöten framledes. 
Styrelsen hade inga kompletterande förslag till den årsredovisning som kassören hade presenterat 
innan mötet. 
Vi beslutade att presentera en balanserad budget, med reservation för ett mindre underskott på 5 tkr 
om en vår-och sommarfest kommer att genomföras, se övriga frågor. 
Kommittéernas budgetar: 
Väg 25 tkr 
Natur 20 tkr 
Brygg 15 tkr 
 
Kallelse mailas till medlemmarna senast 8 februari. 
 
Ordförande har haft kontakt med valberedningen och följer deras pågående arbete. 
 
§ 4 Förfrågan från medlem angående placering av avloppsanläggning 
Styrelsen har mottagit en förfrågan från medlem om att få anlägga en BDT-anläggning på 
allmänningen, utanför deras tomtgräns. Styrelsens generella inställning är att vara samarbetsvilliga i 
dessa frågor, men har i dagsläget inte medlemmarnas mandat att ta beslut i dessa frågor. Vi 
diskuterade olika möjligheter och landade i att Dag tar kontakt med medlemmen för att förklara 
styrelsens ståndpunkt och skaffa sig ett bättre beslutsunderlag. 
 
Förfrågningar av denna karaktär kommer vi nog få från flera medlemmar framledes. Styrelsen 
diskuterade att under nästa verksamhetsår göra en utredning, hur vi ska hantera frågor från 
medlemmar, som uttrycker önskan att nyttja allmänningen för olika behov, såsom avlopp, 
saltvattenanläggning, fiberdragning mm. 

 
 
 
 
 



§ 5 Informationspunkt – IP Only  
IP Only har meddelat enskilda fastighetsägare att de har för avsikt att dra fiber på ön. Ordförande har 
ställt frågan till företaget vilka fastigheter som berör, men frågan är ännu inte besvarad. Vi kommer på 
ett eller annat sätt att behöva hantera fiberfrågan framgent. 

 
§ 6 Övriga frågor  
Angående (50)-årsfest, beslutade vi att efterlysa en festkommitté – ingen fest utan några drivna 
festarrangörer. Styrelsen kan bidra med idéer och kommer att föreslå en budget på 5 tkr på årsmötet. 
 
Vi beslutade att under nästa verksamhetsår starta en utredning hur en eventuell kommande renovering 
av Waxholmsbåtsbryggan bör finansieras. I dagsläget finns inget renoveringsbehov, men när den 
dagen kommer, kan vi räkna med en stor utgift för föreningen. 
 
§ 7 Nästa möte 
1 februari 18.30-19.30. (vid behov om några motioner inkommit som bör diskuteras) 
 
§ 8 Mötets avslutande 
Ordförande förklarar mötet avslutat.  
 
 
 
 
Vid protokollet    Justeras  
 
 
 
Janerik Borg    Dag Larsson 

 

 


