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Protokoll sommarmöte/extra årsmöte 
Brännögården 8 augusti 2017 

 
 

§1 Mötets öppnande 
Rikard Forssander hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§2 Fastställande av röstlängd 
Willy Brink fastställde att 45 personer var närvarande, varav 27 var 
röstberättigade. 
 
§3 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
 
§4 Val av mötesordförande 
Anders Berglund föreslogs och valdes till ordförande för mötet. 
 
§5 Val av mötessekreterare 
Rikard Forssander föreslogs och valdes till sekreterare för mötet. 
 
§6 Val av 2 protokolljusterare 
Iris-Marie Jones och Ann-Marie Kristensson föreslogs och valdes till 
protokolljusterare. 
 
§7 Val av 2 rösträknare 
Iris-Marie Jones och Ann-Marie Kristensson föreslogs och valdes till 
rösträknare. 
 
§8 Rapport Ekonomi 
Willy Brink informerade att de likvida medlen i föreningen har sjunkit och 
uppmanade till viss återhållsamhet med utgifter för närvarande. Orsaken är 
att föreningen haft extra höga kostnader, delvis på grund av att styrelsen 
köpt tjänster i högre grad än vanligt. 
  
§9 Verksamhetsrapport 

A. Brännögården 
Ulf Kristensson informerade om arbeten som gjorts i anslutning till 
Brännögården. 
 

B. Ramsdalsbadet 
Rikard Forssander berättade vad som gjorts vid Ramsdalsbadet. 
 

C. Gröna Vik 
Anders Berglund tog upp det färdiga bryggarbetet vid Gröna Vik. 
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D. Husvik 
Ulf Kristensson gjorde en genomgång av arbetena vid Husvik. 
 

E. Midsommar 
Anders Berglund sammanfattade arbetet med midsommarfirandet. 
 

F. Brännödanser 
Anders Berglund redogjorde för säsongens Brännödanser. 
 

G. Sommarungdomarna 
Rikard Forssander informerade om verksamheten med 
sommarjobbarna från ön som Brännöföreningen anställt för underhåll 
av badplatserna, samt om de ungdomar som anställts av kommunen 
och fått uppdrag på ön under tre dagar i sommar. 
 

H. Idrott/fritid 
Anders Berglund redogjorde för genomförda och inställda 
idrottsaktiviteter under sommaren. En decimerad styrelse med hög 
arbetsbelastning som följd gjorde att Brännöloppet och 
Friidrottsskolan inte kunde genomföras denna sommar. 

 
§10 Motioner och förslag 
Inga inkomna motioner eller förslag. 
 
§11 Fyllnadsval till styrelsen 
Pege Hermansson gick igenom valberedningens förslag och föreslagna 
personer presenterade sig själva. Sommarmötet beslutade att godkänna 
valberedningens förslag och valde följande personer till Brännöföreningens 
styrelse: 
 

A. Ordförande, fyllnadsval till 2018 
Lukas Sundberg 
 

B. 2 ledamöter, fyllnadsval till 2019 
Catrin Bengtsson och Willy Brink 
 

C. 2 ledamöter, fyllnadsval till 2018 
Jennifer Anderson och Carin Bjarsch 
 

D. 1 suppleant, fyllnadsval till 2018 
Martin Edström 
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§12 Öppen frågestund 
A. Fråga från mötesdeltagare om varför tömningen av soptunnor på 

Ramsdal inte sker tidigare på året förklarades av styrelsen med att 
sommarungdomarna (vars jobb detta är) börjar jobba först vecka 25 
eller 26. Ann-Marie Kristensson uppmanade alla som ser överfyllda 
soptunnor att knyta ihop dessa säckar och lägga dem i sophuset och 
lägga i en ny påse i tunnan. 

B. Mötesdeltagare tog upp problemet med skräp bakom 
simskoleförrådet i Ramsdal. Styrelsen noterade detta och lovade att 
inför nästa säsong ge sommarjobbarna en mer specifik, utökad 
områdesbeskrivning för städning. 

C. En mötesdeltagare tog upp frågan om anslagstavlorna och ansåg att 
det behövde styras upp, till exempel med avseende på inaktuella 
anslag som inte tas ned, företagsreklam och lappar om bortsprungna 
katter på Brännöföreningens anslagsplats. Styrelsen höll helhjärtat 
med, noterade inlägget och lovade att vidta åtgärder.   

D. Ann-Marie Kristensson informerade mötet om uthyrningen av lokaler 
och möbler för olika verksamheter. Hon uppmanade alla att göra 
bokningarna via hemsidan. Barn och ungdomar som vill låna 
gympasalen och Brännögården kan göra detta under förutsättning att 
ingen har bokat dessa. Hon tog även upp frånvaron av tält i 
föreningens ägo. Styrelsen tittar på kostnader och möjligheten att 
köpa in ett tält inför nästa säsong. 

E. Anders Berglund tog upp intresset för utökade framtida aktiviteter vid 
dansbanan. Anne-Marie Kristensson påminde om ett tidigare 
principbeslut att begränsa uthyrningen av dansbanan på grund av 
störningar för grannar och svåra gränsdragningar. Diskussionen om 
detta sköts till ett senare möte. 

F. Klagomål angående ljudnivån från ljudanläggningen i Brännögården. 
Styrelsen ämnar utreda problemet. 

G. En mötesdeltagare undrade om orsaken till att tre av styrelsens 
medlemmar avgår i förtid. Styrelsen sade sig inte kunna svara för de 
avgående ledamöter som inte var närvarande vid mötet. Ulf 
Kristensson angav hälsoskäl. 

H. En mötesdeltagare undrade varför ordinarie årsmöte hålls i mars då 
det är svårt för sommarboende på Brännö att närvara. Styrelsen höll 
med om att frågan är rimlig och framhöll också vikten av att få så 
mycket tid som möjligt på sig att planera för sommaren. Tidpunkt för 
årsmötet är emellertid satt i föreningens stadgar, och därför måste en 
stadgeändring till innan man kan ändra på datumet.  
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§13 Avtackning 
Anders Berglund tackade avgående ledamoten Ulf Kristensson för ett väl 
utfört arbete framförallt med den praktiska biten. Ulf har visat engagemang 
och handlingskraft gällande allt från målning av byggnader till planerandet av 
markarbeten vid Husvik samt varit en klippa under utförandet av föreningens 
sommaraktiviteter. 
 
§14 Mötets avslutande 
Anders Berglund tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
 

 
 

Mötesordförande      Mötessekreterare 
 
…………………………………..     ………………………………….. 
Anders Berglund      Rikard Forssander 
 
 
Justerat av       Justerat av 
 
…………………………………..     ………………………………….. 
Iris-Marie Jones      Ann-Marie Kristensson 
 


