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c/o Brännö Handel, Husviksvägen 26, 430 85  
Org.nr. 855100-0428     2017-03-12 
 

ORDINARIE ÅRSMÖTE MED BRÄNNÖ VÄGFÖRENING 2017 
 
Tid:   lördag den 11 mars 2017 kl. 12.00 
Plats:   Brännögården, Brännö 
Närvarande:   19 personer (bil. 1) 
 
1. 
Mötets öppnande och frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst 
 
Mötet öppnades av ordföranden Henrik Sjöstrand som hälsade välkommen och 
redogjorde för hur kallelse skett. Närvarolista med namn och adress upprättades. Mötet 
godkände dagordningen med tillägg av tre övriga punkter (punkt 16) samt att mötet 
blivit stadgeenligt utlyst.  
 
2. 
Val av ordförande och sekreterare för mötet 
 
Till ordförande valdes Henrik Sjöstrand och till sekreterare valdes Ann-Sofie Jeppson. 
 
3. 
Val av två justeringsmän tillika rösträknare 
 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll och tillika rösträknare valdes Iris-Marie 
Jones och Bengt Hansson. 
 
4. 
Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning 
 
Ordföranden läste upp verksamhetsberättelsen (bil.2). Detta följdes av en bildvisning 
över genomförda åtgärder. Kassör Bo Lind redogjorde för årsredovisningen (bil. 3). 
Kjell Uppling noterade att de i stadgarna fastställda 10 000 inte fonderats. Styrelsen är 
väl medveten om detta men året innebar en förlust. Det är fullt möjligt att återgå till att 
fondera under 2017-2018.  
Beslut: Mötet godkände verksamhetsberättelsen och årsredovisningen och därmed 
styrelsens förslag under resultatdisposition att årets förlust 132 277 kronor balanseras 
och förs över till 2017. Bundet eget kapital uppgår till plus 1 086 000 kronor.  
Verksamhetsberättelsen och årsredovisningen lades till handlingarna. 
 
5. 
Revisionsberättelse 
 
Revisor Anna-Karin Wikman föredrog revisionsberättelsen (bil. 4). Mötet godkände 
densamma och lade den till handlingarna. 
 
 
 
 



6. 
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 
 
Beslut: Årsmötet beslutade att, i enlighet med revisorernas förslag, bevilja styrelsen full 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. 
 
7. 
Inkomna motioner och framställningar från styrelsen 
 
En motion hade inkommit till årsmötet. 
Anders Nylander samt övriga boende i Ersdal önskar gatubelysning längs Galterövägen 
liknande den som finns vid Kärleksstigen. 
Styrelsen svarade att gatubelysning inte ingår i Vägföreningens uppdrag. Ett par förslag 
lämnades ändå på hur man kan lösa frågan (bil 5). Detta anslås på Vägföreningens 
anslagstavla samt på hemsidan. Frågan diskuterades: Långsiktigt är det bästa att ansluta 
sig till det ordinarie systemet (om stolpar med el finns). Då ingår framtida drift och 
underhåll. 
Styrelsen har inte aviserat några framställningar. 
 
8. 
Beslut om arvoden för styrelse och revisorer för 2017 
 
Styrelsen föreslog oförändrat arvode på 2 basbelopp för 2017. Ett basbelopp för 2017 är 
44 800 kronor.  
Beslut: Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag. 
 
9. 
Förslag till arbetsplan, utgifts- och inkomststat, debiteringslängd samt beslut om årets 
uttaxering 
 
Ordföranden föredrog styrelsens förslag till arbetsplan, styrelsens förslag till utgifts- och 
inkomststat, debiteringslängd samt till beslut om årets uttaxering (bil. 6 och 7). 
Kjell Uppling ifrågasatte att styrelsen höjde avgiften på årsmötet 2016* – för år 2017. 
Och att man först nu redovisar vad pengarna ska användas till. Borde skett i omvänd 
ordning. Styrelsen menade att man redan 2016 såg att pengar behövs för stora åtgärder 
utan att dessa då var preciserade. 
Beslut: Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag. 
 

*Förslag av höjning av avgift för 2017 med 60 kronor/andel. 
 
Ordförande redogjorde för det ökande underhållsbehovet för Brännös vägar samt 
kostnadsbilden per löpmeter åtgärdad väg. En diskussion fördes och styrelsen 
argumenterade för sitt förslag och redovisade den undersökning av vägnätets status 
som gjorts av en extern konsult under 2015. Det efterfrågades att undersökningen skall 
läggas upp på hemsidan. 
Beslut: Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag. 
 
(När den nya hemsidan är klar våren 2017 kan denna efterlysta information ges 
utrymme där.) 
 
 
 



11.  
Val av två styrelseledamöter på två år. 
 
Två ledamöter har ett år kvar: Bo Lind och Ann-Sofie Jeppson.  
Två ledamöter ska väljas om för två år. Valberedningen lämnade förslag på omval av: Bo 
Lorén och Reine Johansson 
Beslut: Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag. 
 
12.  
Val av två styrelsesuppleanter. 
Två suppleanter har ett år kvar: Agneta Nyqvist och Peter Edwards.  
Två suppleanter ska väljas för två år. Valberedningen föreslår omval av: Tobias Hansson 
och Monika Westerberg 
Beslut: Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag. 
 
13. 
Val av revisor på två år. 
 
En av revisorerna har ett år kvar: Anna Karin Wikman. Valberedningen föreslog omval av 
Ola Bengtsson på två år.  
Beslut: Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag. 
 
14.  
Val av en revisorsuppleant på ett år 
 
Valberedningen föreslog omval av Gill Widell. 
Beslut: Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag. 
 
15. 
Utseende av valberedning, tre personer 
 
Valberedningen meddelade att de kan kvarstå i sin roll för ytterligare ett år 
Beslut: Årsmötet valde Kjell Uppling (sammankallande), Yngve Ernst och Ingemar Galleus 
för en tid på ett år. 
 
16. 
Övriga frågor 
Bred och tung trafik på vägnätet: Yvonne Andreasson samt Siv Hermansson genom Gill 
Hermansson önskar åtgärder mot tunga och breda transporter. 
Trots information kör många arbetsfordon på sköra vägsträckor bl a genom byn för att 
handla. Man kör breda fordon som tar med sig vindskivorna och trycker ner vägrenar.  
Straffavgifter, ökat ansvar, bättre och tydligare information, bredda vägarna och/eller 
mötesplatser, skyltning om motortrafik förbjuden, höjda dispensavgifter… Många förslag 
diskuterades. Ett radikalt förslag från Anna-Karin Wikman är att ändra i GPS:ernas förval.  
 
Det är fastighetsägarens ansvar att de entreprenörer man anlitar sköter sig. Styrelsen 
påpekar ständigt detta i olika sammanhang. Men mer behöver göras. Under 2017 tar 
styrelsen på sig att utreda och komma med några förslag för de särskilt utsatta 
vägsträckorna. 
 
Kjell Uppling påpekade att man kan prenumerera på beviljade bygglov för att nå en bra 
framförhållning och kunna nå nya byggare. 



Dränering vid Kvigvallen: Vad får man göra om man vill dränera och leda bort vatten vid 
Kvigvallen? Frågan väckt av Tor Carlsén. Reine Johansson och Bo Lorén tar ansvar för att 
frågan utreds inom kort.  
Information om Framtidens Rödsten: Hans Bränning ger en sammanfattning av läget i 
frågan. Leader projektet är avslutat. Man skriver nu på en slutrapport. Det arbete som 
lagts ner av boende, skolan m fl får ses som en kunskapsbas. Förhandlingar förs nu 
mellan kommunen (Trafikkontoret) och Brännö bys samfällighet kring ett avtal som gör 
det möjligt för kommunen att investera långsiktigt i åtgärder. Kommunen vill inte 
förbinda sig att följa varje del i det förslag som tagits fram. Man kan sannolikt inte heller 
snabbt göra alla åtgärder som behövs. Förhandlingarna är i ett slutskede och 
Samfällighetens styrelse ser positivt på detta. För att förslaget ska gå igenom krävs dock 
2/3 majoritet på Samfällighetens årsmöte.  
Som ett första akutsteg flyttas befintliga tidnings- och glascontainers till en plats vid 
toaletterna. Detta minskar korsande trafik och skapar en större säkerhet. 
Behovet av flytbrygga diskuterades bl a utifrån en incident nyligen då en man gått över 
piren och ramlat i vattnet. 
 
17. 
Bestämmande av tid och plats för justering av protokollet samt där protokollet hålls 
tillgängligt för medlemmarna 
 
Beslutades att justering av protokollet skall ske onsdagen den 22 mars 2017 kl. 16.00 
hos Henrik Sjöstrand. 
Kopia av justerat protokoll från detta årsmöte kommer att hållas tillgängligt vid 
postdisken Brännö Handel från den 23 mars 2017 samt på Brännö Vägförenings hemsida 
www.brannovf.enskildvag.se. 
 
18.  
Avslutning 
 
Styrelsen lovade ta med sig frågor och synpunkter som kom upp vid årsmötet i sitt 
arbete under 2017. 
 
Ordföranden tackade för visat intresse vid årsmötet och förklarade därefter årsmötet 
2017 för avslutat. 
 
Göteborg 2017-03-22   Göteborg 2017-03-22 
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Sekreterare    ordförande 
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