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

EXTRA ÅRSMÖTE MED BRÄNNÖ VÄGFÖRENING 

PROTOKOLL 

Tid: 
Plats: 

Söndag den 12 januari 2020 kl. 11.00 
Brännögården, Brännö 

Närvarande: Enligt närvarolista 

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. Mötet godkände att mötet blivit stadgeenligt utlyst. 

2. 
Val av ordförande och sekreterare för mötet 
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3. 
Val av sekreterare för mötet 
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4. 
Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll och tillika rösträknare valdes 
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5. 
Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes 

6. 
Styrelsens förslag till ändring av föreningens stadgar 
Styrelsens förslag till ändring av föreningens stadgar presenterades i bildspel av Agneta 
Nykvist. 

Följande ändringsförslag diskuterades: 

Ändring av stadgarna: 

1 (2) 

§5 Ändras från; För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Göteborgs kommun. Styrelsen 

skall bestå av 5 ledamöter och 4 suppleanter, till; "För föreningen skall finnas en styrelse på ön 
Brännö med säte i Göteborgs kommun. Styrelsen skall bestå av minst 9 ledamöter'. 



2 (2) 

§
6 1 

paragrafen ändras från; Mandattiden för ledamot är 2 år och för suppleant två år. till; 
"M d t ·d ·· ·· ··1· • ndast ett an a t, en for ledamot är 2 år. Första gången val äger rum skall 4 ledamoter va~as pa e år". 

§ 7 I paragrafen ändras från; Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift 
om förekommande ärenden skall tillställas ledamöterna minst 14 dagar före sammanträdet. 
Suppleanterna skall inom samma tid tillställas underrättelse om sammanträdet och förekommande 
ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden, som 
har att omedelbart kalla suppleant i ledamots ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har 

rätt att närvara vid sammanträdet men har ej rösträtt, till; "Kallelse till styrelsesammanträde skall 
tillställas ledamöterna minst 1 månad före sammanträdet. Dagordning för styrelsesammanträde 
sänds ut 5 arbetsdagar innan mötet. Ledamot som är förhindrad att närvara, skall genast meddela 
detta till ordföranden". 

/ \ §8 I paragrafen görs ett tillägg; "Kan jäv i ärende anses föreligga, deltar styrelseledamot rv inte i förhandling och beslut" 

. (}~ Tiden för föreningsstömma ändras från; andra lördagen i mars, till 'under mars 

månad" samt från; Kallelse till stämma - "annons i GP" tas bort och ersätts med 'Jöreningens 
hemsida" 

Beslut: Mö~ de i enlighet med styrelsens förslag.1tadgarna har dä, ,ned 
_ _inf'lr,it.' 

18. 
Avslutning 

Ordföranden avslutade mötet. 

Göteborg 2020 .0/ 1.2. 
Vid protokollet: 

~ Ä o/ 
Sekreterare 

Göteborg 2020 {i 12 

Justeras: 

Göteborg 2020 o.f.l.2 

;M~ 
ordförande 

Göteborg 2020 al. I.i. 
Justeras: 

~ 716, Ar--


