
 
Protokoll 3, verksamhetsåret 2022/2023  

 
 
Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Brantens Byalag  
(81400-3495) den 23 mars 2022  
 
 
Närvarande:  Dag Larsson, ordförande   
  Janerik Borg, ledamot  
  Anders Lidefelt, ledamot 
  Anna Sandberg, ledamot 
  Malin Kärre, suppleant 
  Pether Andersson, suppleant 
    
 
§ 1 Mötets öppnande  
Ordförande förklarade sammanträdet öppnat och välkomnade lite extra styrelsens nya medlemmar. 
 
§ 2 Godkännande av dagordning  
Förslaget till dagordning godkändes.  
 
§ 3 Reflektioner kring årsmötet, samt allmän stämning på ön. 
Vi kunde konstatera att mötet gick så bra som det kunde gå, men att vi saknar det fysiska mötet – 
medlemmar får större möjlighet att framföra sina åsikter och vi får igång intressanta och konstruktiva 
diskussioner.  
Styrelsen har inte mottagit några direkta reaktioner från medlemmarna efter mötet.  
 
§ 4 Vad har vi lovat att ta tag i? 
a. Y-bommar – Anders åtog sig att analysera hur systemet eventuellt kan utvecklas.   
b. Policy kring anläggning på gemensam mark – Dag och Malin åtog sig att ta fram ett första utkast 

som kommer presenteras på nästa styrelsemöte. 
c. Utredning av förutsättningar för gemensam vattenförsörjning – Janerik fick i uppdrag att driva 

frågan/utredningen vidare. Förslag presenteras för styrelsen under våren. 
d. Ångbåtsbryggan – plan för hantering av kostnader vid den dagen renovering behövs. Klarläggande 

i vilken mån bryggan uteslutande är Byalagets ansvar.  
e. Eventuell överenskommelse med IpOnly angående fiberdragning på gemensam mark –  

Dag kommer fortsätta att bevaka frågan från föreningen och styrelsens håll. 
 
 
§ 5 Kommittéermas uppdrag 2022  

a. Naturvårdskommittén  
i. Fortsatt implementering av naturvårdsplan – säkerställa så att andra delar än 

södra sidan kommer i fokus 
ii. Aktivering av slaghack under sensommaren  

iii. Kontantprincipen – extern såghjälp är kostnad som förs till 2022 års 
räkenskaper 

b. Vägkommittén 
iv. Grus kommer att beställas – helst leverans efter att Klevbys hög flyttats 

c. Bryggkommittén 
v. Säkerställa sjösättning senast 15 juni för båtar som är upplagda på allmänning 

vid A-bryggan 
vi. Bomflottör A-bryggan 

vii. Gästbojar A-bryggan 
viii. Inget undantag för öbor att långtidsligga på gästplats 



 
§ 6 Andra aktiviteter 
 

a. Målning sopboden – framför allt dörren behöver målas. Fasaden håller nog något år till. Eva 
fick i uppdrag att projektleda.  

b. Försenat 50-årsfirande – Janerik fick i uppdrag att göra ett mailutskick för att stämma av 
intresset att delta i en festkommitté. 

c. Fotbollsmål – fotbollsmålen på midsommarängen har gjort sitt. Vi beslutade att köpa in 
nya/begagnade (ej budgeterade). 

 
§ 7 Styrelsens möten 

a. Suppleanter är självfallet välkomna att vara med på alla möten 
b. Fysiskt möte för policyutveckling 
c. Alternera med digitala möten 

 
§ 8 Övriga frågor 
Inga övriga frågor fanns att diskutera.  
 
§ 9 Nästa möte 
28 april 18.30-20.00, Engelbrektsgatan 18, 5 tr. 

§ 10 Mötets avslutande 
Ordförande förklarar mötet avslutat.  
 
 
 
 
Vid protokollet    Justeras  
 
 
 
Janerik Borg    Dag Larsson 

 

 


