
Protokoll fört vid extrastämma med delägarna i Brännö Bys Samfällighetsförening i 

Brännö Kyrka den 1 juni 2013.

Deltagare enligt bifogade separata lista.

§ 1 Ordföranden hälsade alla välkomna till stämman och redogjorde för kallelsen 
via annons i GP samt anslag på Brännö. Stämman förklarade kallelsen vara 
utlyst i behörig ordning.

§ 2 Till ordförande på stämman valdes Hans Bränning.

§ 3 Till sekreterare på stämman valdes Nils Ekberg.

§ 4 Till justeringsmän utsågs Jan Friman och Johan Nordmark.

§ 5 Nils Ekberg redogjorde för omständigheterna med bokslutet för 2012, vilket 
upprättats preliminärt på grund av ordinarie skattmästarens sjukdom. Vidare 
redovisades  Ekbergs förslag, att så snart revisorerna genomfört sin revision utan
anmärkningar skulle de få ge styrelsen ansvarsfrihet, vilket tillstyrktes av 
årsstämman. Ett nytt slutgiltigt bokslut samt revisorernas berättelse med 
ansvarsfrihet föredrogs och stämman godkände detta.
Vidare föredrog skattmästaren en ny reviderad budget (bil. 1) vilken godändes 
av stämman. 

§ 6 Ordföranden Hans Bränning redovisade en motion från RK Galären, som vill 
disponera mark i Lönndal där det s.k. Sol- och Draghem en gång var beläget. 
Man vill bygga nytt klubbhus, som skulle vara öppet för alla Brännöbor, men 
drivas av roddklubben Galären.
Stämman gav sitt bifall till att gå vidare med ovanstående.

§ 7 Föreningen har ansökt om tillstånd att göra en utfyllnad i Rödsten i samband 
med ev. sprängning för ny vänthall. En av medlemmarna har emellertid satt sig 
emot detta då det, enligt dennes mening skulle förstöra befintlig ”brygga”. 
Föreningen överväger därför att säga upp båtplatserna och ville ha stämmans 
godkännande. 
Ingemar Törnqvist, som har haft båtplats, kom med ett långt uttalande, vilket 
resulterade i att stämman uppdrog åt föreningen att försöka nå en uppgörelse 
med Törnqvist. Om sådan uppgörelse ej kan träffas godkände stämman 
uppsägning av bryggan.    

§ 8 Ordföranden Hans Bränning berättade om samtal med Fortifikationsverket 
angående  Känsö samt redogjorde för den offert, som Samfälligheten erhållit 
frän en mäklare om att sälja ön på öppna marknaden till marknadspris. En lång 
diskussion med frågor och svar följde vilket utmynnade i att stämman gav 
styrelsen i uppdrag att fortsätta arbeta vidare med båda förslagen.



§ 9 Ordförande meddelade att föreningen har fått en motion från Henrik Sjöstrand, 
dock alltför sent,  angående den planerade Vindkraftsparken i Hakefjorden och 
rådigheten till föreningens vatten. Efter diskussioner och förklaringar fattades ej 
något beslut utan frågan bordlades tillsvidare

§ 10 Då inga övriga frågor förelåg beslöts att justering av protokollet skall ske den 8 
juni klockan 9.00 hos Hans Bränning. Kopia av protokollet sätts sedan som 
vanligt upp i Brännö Handel.

Brännö dag som ovan

Nils Ekberg
av årsstämman vald sekreterare    

Justeras:     ……………………………                        ……………………………….
                    
                   Jan Friman Johan  Nordmark


