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Protokoll fört vid Björkö Samhällsförenings årsmöte den 3 april 2008 
 
§1  Helena Larsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 
§2  Kallelsen till mötet godkändes. 

 
§3 Mötets dagordning godkändes. 

 
§4 Till mötesordförande valdes Sven Hofving. 

 
§5 Till mötessekreterare valdes Elisabeth Oleniusson . 

 
§6 Till justerare valdes Madeleine Persson och Christer Alexandersson. 

 
§7 

 
Föreningens verksamhetsberättelse har redovisats till medlemmarna 
tillsammans med kallelsen till årsmötet som var bifogad i senaste numret 
av Björkö-Nytt. Verksamhetsberättelsen delades även ut på årsmötet. 
Verksamhetsberättelsen för år 2007 godkändes. 
 

§8 Den ekonomiska ställningen för föreningen presenterades genom att 
resultatrapport och balansrapport delades ut skriftligen. Revisions-
berättelsen lästes upp och godkändes. Revisorerna har dock gjort en 
anmärkning angående arbetsgivaravgifter och skatt avseende utbetalad 
lön i samband med simskolan. Rättelse får göras till nästa år. 
Anmärkningen var dock inte av sådan art att inte styrelsen kunde 
beviljas ansvarsfrihet. 
 

§9 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007. 
 

§10 Helena Larsson omvaldes till ordförande för det kommande 
verksamhetsåret. 
 

§11 Till nya ordinarie ledamöter valdes på 2 år Rebecka Zandén och 
Kenneth Kyldahl.  Lena Arvidsson, Lars-Erik Kihlman och Jon Pierre 
omvaldes på 2 år. Elisabeth Oleniusson och Jan Öhlund avgick. 
 

§12 Till revisorer på 1 år omvaldes Ewa Wennström och Anders Holmlund. 
 

§13 Till revisorssuppleanter omvaldes Marie Andreasson och Bror Nodesjö, 
båda på 1 år. 
 

§14 Till ledamöter i valberedningen omvaldes på 1 år Kenneth Carlsson, 
Sven Hofving och Anna- Karin Björkman. 
 

§15 Mötet beslutade att styrelsens arvode ska vara oförändrat 500 kronor - 
till respektive ordförande, kassör och sekreterare.  Det beslutades också 
att redaktören för tidskriften Björkö-Nytt ska erhålla 500 kronor. 
 

§16 Medlemsavgifterna beslöts vara oförändrade för nästa verksamhetsår, 
75 kr per familj och 50 kr för enskild medlem. 
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§17 
Särskilda 
satsningar 
budgetåret 
2008 

Föreningens ekonomi medger en fortsatt satsning på arbete med 
underhåll av stigar och röjning av gemensamma områden, vilka annars 
riskerar att växa igen. Vid förra årsmötet godkändes en budget om  
30 000 kronor för material och hyra av redskap för detta ändamål. På 
grund av ogynnsamma väderförhållanden har denna satsning inte 
kunnat genomföras under 2007. Vid årsmötet beslutades att höja 
budgeten till 50 000 kronor. 
 

§18 
 
 
Nedskräpning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Containrarna 
vid tippen 
 
 
 
 
 
Allmänna 
kommunika- 
tioner 
 
 
 
 
Simskolan 
 
 
Städdag 

Övriga frågor 
 
Förslag kom upp om att BSF ska inbjuda invånarna på Björkö till att 
komma med förslag om hur man ska hantera frågan kring nedskräp- 
ningen.  Pris bör delas ut till bästa förslag. Invånarna bör uppmanas att 
städa runt sin egen tomt. Förslag kom upp på att papperskorgar ska 
sättas upp. BSF har redan varit i kontakt med kommunen i denna fråga. 
Kommunen kan tänka sig att sätta upp papperskorgar i hamnen och vid 
färjan. Styrelsen får i uppdrag att arbeta med frågan kring 
nedskräpningen. 
 
Förslag kom upp om att containrarna vid tippen bör flyttas innanför 
jordvallen samt att plantera blommor på jordvallen. BSF har lämnat 
medborgarförslag till kommunen, men har till dags dato inte fått något 
gehör för sina önskemål. BSF ska även ta upp fråga kring utseendet 
utanför SeaSide. 
 
BSF ska fortsätta arbetet mot Västtrafik angående tidtabellerna för ett 
flertal linjer (126, 290, Lila). Årsmötesdeltagare informerade om att 
preliminär information har erhållits om att tidtabellen för linje Lila ska 
ändras så att de passar färjorna. 
 
BSF ska fortsätta med arbetet så att det förhoppningsvis även går att 
genomföra simskola på Björkö under 2008. 
 
Det beslutades att den årliga städdagen ska äga rum lördagen den  
12 april. 
 

§19 Mötet avslutades och avgående ledamöter avtackades.  
 

  
 
Vid protokollet                  Justerat av 
 
 
 
_________________     ______________________________________ 
Elisabeth Oleniusson      Madeleine Persson      Christer Alexandersson 
Sekreterare 

 


