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BRÄNNÖ VÄGFÖRENING    PROTOKOLL 
c/o Brännö Handel, Husviksvägen 26, 430 85  
Org.nr. 855100-0428     2019-03-09 
 
 

ORDINARIE ÅRSMÖTE MED BRÄNNÖ VÄGFÖRENING 2019 
 
Tid:   lördag den 9 mars 2019 kl. 12.00 
Plats:   Brännögården, Brännö 
Närvarande:   ca 100 personer 
 
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. Mötesdeltagare registrerades genom avprickning i 
debiteringslängden. Mötet hade inget att erinra mot dagordningen och godkände att 
mötet blivit stadgeenligt utlyst.  
 
2. 
Val av ordförande och sekreterare för mötet 
 
Till ordförande valdes Henrik Sjöstrand och till sekreterare valdes Bo Lind. 
 
3. 
Val av två justeringsmän tillika rösträknare 
 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll och tillika rösträknare valdes Robert 
Sundén samt Jonatan Ternald.  
 
4. 
Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning 
 
Ordföranden beskrev 2018 års verksamhet och läste upp verksamhetsberättelsen för 
2018. Linda Hansson presenterade årsredovisningen för 2018. Samtliga handlingar fanns 
kopierade och tillgängliga på mötet. 
 
Under 2018 har ett antal asfaltsbeläggningar utförts, bland annat på Skedetvägen och 
Husefladen. Mindre åtgärder har utförts på skadade vägar bland annat, Ändlyckan och 
Lökholmsstigen. Ett vägprojekt för breddning av Rödstensvägen har förberetts och nya 
rutiner för Generella fordonsdispenser har införts. Informationsmöte har hållits på 
Affärsplan den 8 juli och den digitala anslagstavlan har tagits i bruk. Föreningen har 
under 2018 gjort ett positivt ekonomiskt resultat på 234 905 kr. Den 31 december hade 
vägföreningen 1100 000 kr på bankkonton.  
 
Beslut: Verksamhetsberättelsen och årsredovisningen godkändes och lades till 
handlingarna. 
 
5. 
Revisionsberättelse 
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Revisor Anna-Karin Wikman föredrog revisionsberättelsen. Revisionsberättelsen 
godkändes och lades till handlingarna.  
 
 
6. 
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 
 
Beslut: Årsmötet beslutade att, i enlighet med revisorernas förslag, bevilja styrelsen full 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 
 
7. 
Inkomna motioner och framställningar från styrelsen 
 
Fem motioner hade inkommit till årsmötet: 

1. Rörande begränsning av motorfordon 
2. Rörande bättre miljö på Brännö 
3. Rörande eldriven taxi 
4. Rörande hastighet och omkörning 
5. Rörande grusning av Myrastigen 

 
Motion 5, Myrastigen, behandlades först. Ingen företrädare för motionen fanns 
närvarande och motionen presenterades av ordföranden. Motionen avser kostnad för 
grus samt idéellt arbete med att lägga ut gruset längs Myrastigen. Styrelsen föreslog 
bifall till motionen. Mötet gick på styrelsens förslag och motionen antogs. 
 
Fyra motioner, 1-4 ovan, rörde trafikkultur och trafiksäkerhet på Brännö. Ordförande 
förklarade att alla fyra motionerna först skulle presenteras och därefter skulle mötet få 
ta ställning till styrelsens framställan med förslag om bildande av en arbetsgrupp.  
 
Motion 1; ”Motion till Brännö vägföreningsårsmöte 2019 om begränsning av 
motorfordon” presenterades av Karin Prescott, en av de 23 motionärerna. En annan av 
motionärerna tryckte på att motionen är framåtsyftande med hänsyn till att hantera 
framtida tryck på nya fordonsslag. Motionen diskuterades och kommenterades av 
årsmötet. 
 
Motion 2; ”Bättre miljö på Brännö”, presenterades av Yngve Ernst, en av de tre 
motionärerna. Yngve gav också en målande bakgrund kring faran med exponering för 
luftföroreningar. Motionen diskuterades och kommenterades av årsmötet. 
 
Motion 3; ”Eldriven taxi” presenterades av Yngve Ernst i samband med motionen 2 
ovan. 
 
Motion 4; ”Omkörning, motorfordon av motorfordon och andra” presenterades av 
ordföranden Henrik, då ingen av motionärerna var närvarande. Henrik underströk vikten 
av hänsyn i trafiken. Motionen diskuterades och kommenterades av årsmötet 
 
Därefter presenterade Henrik styrelsens framställan om att bilda en arbetsgrupp som 
kan ta ett helhetsgrepp om trafiken på Brännö och lämna väl förankrade förslag på 
åtgärder till nästa årsmöte. Styrelsens förslag diskuterades och det kom bland annat upp 
synpunkter på arbetsgruppens sammansättning.  
 
Därefter fattade årsmötet fyra beslut: 
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- Styrelsens framställan delas upp så att bildandet av en arbetsgrupp och 
arbetsgruppens sammansättning separeras. 

 
- En arbetsgrupp ska tillsättas, enligt styrelsens framställan, som under 2019 ska 

arbeta med trafikfrågorna på Brännö. Arbetsgruppen skall kontinuerligt 
rapportera till styrelsen och i övrigt arbeta öppet med bred förankring bland 
medlemmarna. 
 

Beslutet innebär också att motionerna 1 - 4 ovan läggs till handlingarna och 
bildar underlag för arbetsgruppens arbete. 
 

- Att arbetsgruppens sammansättning beslutas av styrelsen efter förslag från 
sammankallande och styrelsen ger instruktioner till arbetsgruppen. 

 
- Till sammankallande valdes Stuart Filshie.  

 
8. 
Beslut om arvoden för styrelse och revisorer för 2018 
 
Styrelsen föreslog oförändrat arvode på 2,5 basbelopp för 2019. 
 
Beslut: Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag. 
 
9. 
Förslag till arbetsplan, utgifts- och inkomststat, debiteringslängd samt beslut om årets 
uttaxering 
 
Styrelsens analys och förslag kring vägarna på Brännö föredrogs med hjälp av 
bildvisning. Henrik inledde med att beskriva hur vägarna bryts ner i allt snabbare takt 
och att det finns ett stort behov av att renovera och förbättra vägarna enligt den metod, 
med bland annat förbättrad dränering, som styrelsen sedan ett par år arbetar med.  
 
Därefter presenterade Agneta Nykvist den ekonomiska kalkylen samt behovet av att öka 
intäkterna för att klara av att upprätthålla en nödvändig vägstandard. Styrelsen föreslår 
därför en höjning av vägavgiften från 260 kr per andel till 520 kr per andel.  
 
Tobias Hansson presenterade styrelsens förslag på vägprojekt och investeringsplan från 
2019 till och med 2025. Investeringsplanen bygger på den föreslagna höjda årsavgiften.  
 
Styrelsen föreslår också en ”rejäl” höjning av de generella fordonsdispenserna. Reine 
Johansson beskrev hur styrelsen har arbetat med frågan under året, med då frågan är 
komplex krävs ytterligare putsning innan en färdig modell kan presenteras. Årsmötet 
emotser ett genomarbetat förslag på nya generella fordonsdispenser till nästa årsmöte. 
 
Beslut: Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag på arbetsplan för 2019 samt 
investeringsplanen 2019 – 2025. Beslutet innefattar en höjning av årsavgiften, enligt 
styrelsens förslag, till 520 kr per andel. 
 
10.  
Val av ordförande på två år 
Valberedningen föreslår att Henrik Sjöstrand kvarstår som ordförande ytterligare ett år. 
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Beslut: Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag. 
 
11.  
Val av två styrelseledamöter på två år. 
 
Två ledamöter har ett år kvar: Bo Lind och Linda Hansson. 
Två ledamöter ska väljas för två år. Valberedningen lämnade förslag på omval av Bosse 
Lorén och Reine Johansson. 
Beslut: Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag. 
 
12.  
Val av två styrelsesuppleanter. 
 
Två suppleanter har ett år kvar: Agneta Nykvist och Ragnar Svensson. 
Två suppleanter ska väljas för två år. Valberedningen föreslår omval av Monica 
Westerberg och Tobias Hansson.  
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. 
En revisor ska väljas för två år. Valberedningen föreslog omval av Ola Bengtsson. 
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 meddelar att man ej önskar kvarstå ytterligare ett år. Som ny 
valberedning föreslog ordföranden, Linus Carlstedt, Lina Carlstedt samt Berit Balström. 
Beslut: Årsmötet beslutade enligt ordförandens förslag. 
 
16. 
Övriga frågor 
Inga övriga frågor kom upp. 
 
17. 
Bestämmande av tid och plats för justering av protokollet samt där protokollet hålls 
tillgängligt för medlemmarna 
 
Beslutades att justering av protokollet skall ske den 13 mars 2019 kl. 9.00 på Brännö. 
Kopia av justerat protokoll från detta årsmöte kommer att hållas tillgängligt vid 
postdisken Brännö Handel från den 18 mars 2019 samt på Brännö Vägförenings hemsida 
www.brannovagforening.se. 
 
 

http://www.brannovagforening.se/
http://www.brannovagforening.se/


 
 

 

 




