
 
Protokoll 7, verksamhetsåret 2022/2023  

 
Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Brantens Byalag  
(81400-3495) den 28 september 2022  
 
Närvarande:  Dag Larsson, ordförande   
  Janerik Borg, ledamot  
  Ylva Nyman Schüllerqvist, ledamot 
  Eva Reinius, ledamot 
  Anna Sandberg, ledamot 
  Pether Andersson, suppleant 
  Malin Kärre, suppleant 
    
 
§ 1 Mötets öppnande  
Ordförande förklarade sammanträdet öppnat. 
 
§ 2 Godkännande av dagordning  
Förslaget till dagordning godkändes.  
 
§ 3 Ekonomi lägesrapport 
Vår kassör var ej närvarande vid mötet, men hade mailat styrelsen en nulägesrapport: En viss 
omfördelning av vår kostnadsbudget har gjorts, vi avvaktar med att köpa in det budgeterade gruslasset 
i avvaktan på resultatet från IP-Onlys återställande av vägar. För ungefär motsvarande summa har vi 
investerat i en stenkista till rampen vid A-bryggan, soffor, och en ny gräsklippare.  
 
§ 4 Uppdatering dialog/förhandling med IP-only 
Det extra föreningsmöte som vi höll i somras gav styrelsen mandat att teckna avtal med IP-Only. Dag 
har med stöd ifrån Anders förhandlat med företaget när det gäller fiberdragning på föreningens mark 
för anslutning till öns enskilda fastigheter.  
 
Vi har kommit överens med företaget om ett tilläggsavtal som syftar till att säkerställa så att Brantens 
Byalag ska kunna gå oskadd genom dragningen. Företaget har krävt att villkoren i tilläggsavtalen ska 
hanteras under sekretess. Syftet bakom ett sådant förfarande är att kunna ge oss särskilda villkor utan 
att det skulle sätta en ny standard för alla deras framtida avtalsdialoger. Det är viktigt att notera att det 
faktum att det finns ett tilläggsavtal inte är hemligt, enbart vissa delar i avtalet som till exempel 
ersättning för det som kallas intrång, dvs omfattningen av dragning på vår gemensamma mark och 
andra ersättningar eller speciella aspekter i tilläggsavtalet.  
 
Föreningen och företaget är i princip ense om detaljerna i tilläggsavtalet som kompletterar det 
standardavtal som generellt tillämpas. Föreningens medlemmar kommer när avtal har tecknats att 
kunna få ta del av ledningskartor och ges möjlighet att få eventuella frågor besvarade.  
 
§ 5 Önskemål inför Naturvårdsdag 15 oktober 
Styrelsen har tagit del av NVKs förslag av planerade arbetsuppgifter under dagen. Styrelsen godkände 
upplägget, men tyckte att det möjligen var väl ambitiöst. Dag ber dem därmed göra prioriteringar.  
 
§ 6 Aktivering av valberedningen 
Dag har tagit kontakt med valberedningen. Flera styrelseledamöters mandatperiod går ut, så det är bra 
påbörja detta arbete i god tid. 
 



§ 7 Uppföljning av insamlade förslag från extra föreningsmöte 
Hjärtstartare – befintlig hjärtstartare vid A-bryggan är i gott skick. Den vinterförvaras under vintern 
hos Dag. Vi beslutade att lägga en lapp om detta i lådan.  
Vi diskuterade att köpa in (ca. 15 tkr) ytterligare en hjärtstartare vid B-bryggan. Vi beslutade att ta upp 
det för diskussion inför nästa års budget.  
 
Handpumpar inventering – vi tog beslut om att göra ett nytt vattenprov på pump nr 6, den pumpen 
som vid förra provtagningen hade bäst testresultat. Vi beslutade även att göra en inventering av övriga 
pumpar och välja ut en pump som är näst bäst och har ett bra läge i förhållande till pump 6. Vi 
beslutade att ta in ett kostnadsförslag på vad det kan kosta föreningen att få den extra pumpen i ett 
brukbart och tjänligt skick. Eva Reinius utsågs till ansvarig för detta.   
 

§ 8 Övriga frågor 
Styrelsen för diskussion med Peter Lageborn om att eventuellt köpa in ett litet förrådstält till vår nya 
gräsklippare, så att den skyddas mot busväder. 
 
Ambulanshelikopterpersonal har uppmanat våra medlemmar att inte förvara lösa prylar vid A-
bryggan. Inte för att de i första hand kan skada helikoptern, utan mest en omtanke från deras sida att 
våra saker inte ska skadas, då de kan få sig en flygtur vid start och landning. De i sin tur är mest 
oroliga för presenningar, som kan flyga in i rotorbladen.  

 
§ 9 Nästa möte 
22 november digitalt kl. 20.00 

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


