
Protokoll fört vid årsstämma med delägarna i Brännö Bys Samfällighetsförening i
Brännö Kyrka den 23 mars 2013.

Deltagare enligt bifogade separata lista.

§ 1 Ordföranden hälsade alla välkomna till årsstämman 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 Lillemor Kopp och Ragnar Svensson.

§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2012 lästes av ordföranden, godkändes
och lade den till handlingarna. Nils Ekberg redogjorde för resultat- och
balansräkningarna men någon revisionsberättelse kunde inte läsas då
kassaförvaltaren Eva Grönstedt varit mycket sjuk och inte kunnat sammanställa
underlag för revision. 

§ 6 Preliminär resultat- och balansräkningen presenterades och Nils Ekbergs förslag,
att så snart revisorerna genomfört sin revision utan anmärkningar skulle de få ge
styrelsen ansvarsfrihet, tillstyrktes av stämman..

§ 7 Föreningens advokater Christer Elander och Lars Gahmström från Wistrands
advokatbyrå redogjorde för de förhandlingar om Känsö som under året förts
med Fortifikationsverket som ombud för staten och för det PM som
sammanställts och utdelats till stämmodeltagarna om bland annat värderingar av
Känsö. Vidare nämnde man föreningens planer för framtida arbete.
Mötesdeltagarna fick sedan ställa frågor till advokaterna och styrelsen. 

§ 8 Ordföranden Hans Bränning redogjorde för Fortifikationsverket bud att förvärva
Känsö för 18 miljoner kronor och frågade mötet om detta kunde godkännas.
Svaret blev ett enhälligt nej!
Vidare nämnde ordföranden att Fortverket ville ha tillstånd till att nyttja
föreningens vatten i samband med skjutövningar. Även till detta blev det ett
enhälligt nej!
Slutligen gav stämman styrelsen fortsatt förtroende att arbeta vidare med dessa
frågor.

§ 9 Ordföranden meddelade stämman att föreningen numera äger en brygga i
Stämmesund och att man vill sälja densamma. Bud har inkommit men från
person som ej är delägare i föreningen. Beslutades att vi får sälja endast till
delägare.



§ 10 Ordföranden meddelade att föreningen, liksom övriga föreningar runtom den
planerade Vindkraftsparken inkluderande även Torslanda, har lämnat en
fullmakt för Vindkraftsmotståndarnas juridiska ombud för fortsatt arbete.

§ 11 Ordföranden framlade styrelsens förslag till höjda arrenden enligt följande:
Båtplats höjs från 150 till 200 kronor och övriga avgifter för sjöbodar mm höjs i
proportion till båtplatshöjningen!
Stämman gav sitt bifall till ovanstående!

§ 12 Styrelsens förslag till satsning på ett nytt väntskjul i Rödsten gillades av
stämman.

§ 13 Inga motioner från medlemmarna förelåg!

§ 14 Styrelsens förslag om oförändrade ersättningar till styrelse och revisorer, dvs
1000 kronor till styrelse och 500 kronor till revisorerna godkändes.

§ 15 Nils Ekberg redogjorde för den planerade budgeten, vilken godkändes av
stämman.

§ 16 Till val av ordförande och vice ordförande för två år valdes Hans Bränning och
Lennart Granström. Som ersättare för Eva Grönstedt och ny kassaförvaltare
valdes Nils Ekberg för ett år.
Till suppleanter på ett år utsågs Stig Berggren och Lillemor Kopp.

§ 17 Till revisorer valdes Benny Hamberg och Jan Almström med Bo Olson som
suppleant.

§ 18 Frågan om vägen beskaffenhet till sjöbodar vid Stämmesund väcktes liksom
eventuell utplacering av soffor vid ingångarna till begravningsplatsen. Inga
beslut togs dock!

§ 19 Beslöts att stämmoprotokollet skall justeras tisdagen den 26 mars hos
ordföranden för att därefter ställas ut i Brännö Handel.

§ 20 Ordföranden tackade för visat intresse av förklarade stämman för avslutad.

Göteborg dag som ovan

Nils Ekberg
av årsstämman vald sekreterare    

Justeras:     ……………………………                        ……………………………….
                   Lillemor Kopp Ragnar Svensson


