
 
Protokoll 8, verksamhetsåret 2022/2023  

 
Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Brantens Byalag  
(81400-3495) den 22 november 2022  
 
Närvarande:  Dag Larsson, ordförande   
  Janerik Borg, ledamot  
  Ylva Nyman Schüllerqvist, ledamot 
  Eva Reinius, ledamot 
  Anna Sandberg, ledamot 
  Anders Lidefelt, ledamot 
  Malin Kärre, suppleant 
   
  
§ 1 Mötets öppnande  
Ordförande förklarade sammanträdet öppnat. 
 
§ 2 Godkännande av dagordning  
Förslaget till dagordning godkändes.  
 
§ 3 Läget på ön  
Allt under kontroll enligt de rapporter vi har fått. Sophuset stängdes v.46.  
 
§ 4 Ekonomi lägesrapport 
Vår kassör kunde rapportera att budget och utfall är i balans. 

 
§ 5 Naturvård 
Hur gick Naturvårdsdagen? 
Vi är nöjda med utfallet. Mycket blev gjort. Bra att vi flyttar oss runt på ön så att alla delar av ön blir 
omhändertagna. Bra samarbete mellan NVK och styrelse. 
 
Upplägg för gräsklippning då Sammy och Peter aviserat att de inte kommer fortsätta? 
Valberedningen får i uppdrag att ta fram nya kandidater, exempelvis fyra st som turas om. Inköp av 
tält bakom sophus för slaghack och gräsklippare föreslås bli en post till nästa års budget. 
 
§ 6 Vägar 
Vi beslutade att ta ett helhetsgrepp över vägarna när medlemmars avloppsprojekt och IP-Only har 
avslutat sina arbeten. 
 
§ 7 Aktivering av valberedning 
Valberedningen är kontaktade. Anders och Janerik lämnar sina åtaganden efter årsmötet. 
 
§ 8 Planering av årsmöte 

1. Datum och lokal 
Förslag 30 mars. Dag frågar Tobbe om vi kan låna matsalen i skolan där vi har varit tidigare. 

2. Begära in äskanden från kommittéer och andra behov  
Lite tidigt redan nu, men vi kan hjälpas åt att ta upp frågan när det närmar sig. Styrelsen 
tillsammans hjälps åt att ta upp kostnadsposter som har diskuterats under året, t. ex. livbojar 
och tält för gräsklippare. 

3. Särskilda ärenden 
a. Policy för begäran om anläggning på föreningens mark 



b. Långtidsplan för återställande av vägar. Kan eventuellt inbära stora kostnader – höjd 
avgift? 

c. Färskvattenbrunnar. Vi har låtit undersöka vattenkvaliteten i två av våra brunnar varav 
den vid Pontus Johansson har befunnits tjänlig. Vi har således en användbar 
handpumpad brunn. Brunn vid Michel otjänlig p.g.a. bakterier. Uppdatering av 
information kommer att ske på hemsidan. Vi avvaktar med beslut om eventuella 
åtgärder innan vi har underlag på om det går och i så fall till vilken kostnad. 

d. Gemensam saltvattenanläggning under sommarhalvåret – vi beslutade att ta upp 
frågan för att stämma av intresset hos våra medlemmar. Janerik tar fram en 
presentation till mötet. 

 

§ 9 Kommande styrelsemöten – inför årsmöte 
Teamsmöte 25 januari kl. 20.00 , samt ett kort möte strax innan kallelsen till årsmötet skickas. 
 
§ 10 Övriga frågor 
En medlem har ställt frågor kring dränering av ett av de diken som finns längst våra vägar. 
Medlemmen ombeds kontakta föreningens ordförande för klargörande. 

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


