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Protokoll fört vid Björkö Samhällsförenings årsmöte den 25 mars, 2009 
 
 
 
§1  Helena Larsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 
§2  Kallelsen till mötet godkändes. 

 
§3 Mötets dagordning godkändes. 

 
§4 Till mötesordförande valdes Göran Billvall. 

 
§5 Till mötessekreterare valdes Leif Larsson . 

 
§6 Till justerare valdes Kenneth Carlsson och Kurt Andersson. 

 
§7 

 
Föreningens verksamhetsberättelse presenterades i senaste numret av 
Björkö-Nytt. Den delades även ut på årsmötet.  
Verksamhetsberättelsen för år 2008 godkändes. 
 

§8 Resultatrapport och balansrapport för 2008 delades ut på mötet och 
Helena Larsson redogjorde för speciella poster:  

• vissa förväntade bidrag från företag för tryckning av Björkö-Nytt 
under 2008 hade inte inkommit vid bokslut;   

• styrelsen hade erfarit att man förlorat ca 9.000 kronor på att inte 
skicka ut inbetalningsavi för senaste medlemsavgiften, utan bara 
upplyst om postgironummer i Björkö-Nytt – rutinen kommer att 
ändras; 

• kostnaderna för tryckning av tidningen har ökat i och med att den 
innehåller fler sidor; 

• tidigare årsmötesbeslut om bidrag till Hembygdsföreningen för 
va-arbete i hembygdsgården har nu utbetalats; 

• också kostnaderna för hemsidan har ökat, men Helena Larsson 
informerade om att man kommer att använda ett bidrag på 4.000 
kr/år från kommunen som delfinansiering för hemsidan. 

Sammantaget blev därför året resultat -30.064:80 och tillgångarna är nu 
66.864:96. 
Resultat- och balansrapporten godkändes. 
Revisionsberättelsen, som tillstyrkte ansvarsfrihet, lästes upp och 
godkändes.  
 

§9 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008. 
 

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

§11 Mötet beslutade om ändrat antal styrelseledamöter, vilket innebar att 
man, förutom kvarstående 4 ledamöter och nyss vald ordförande, skulle 
välja 6 nya ledamöter på två år, samt 1 ledamot i fyllnadsval på ett år. 
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Till nya ordinarie ledamöter på 2 år valdes Eva Rosengren, Joakim 
Månsson, Joacim Gustafsson, Agneta Holmqvist, Johannes Jägerud, 
samt Gunnel Wiström. I fyllnadsval på ett år valdes Göran Billvall. 
 

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

§13 Till revisorssuppleanter nyvaldes Birgitta Turesson och omvaldes Bror 
Nodesjö, båda på 1 år. 
 

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

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

§16 Medlemsavgifterna beslöts vara oförändrade för nästa verksamhetsår 
(2010), 75 kr per familj och 50 kr för enskild medlem. 
 

§17 
 

Helena Larsson refererade till redovisningen av föreningens ekonomi 
under §8 och underströk vikten av att få in fler medlemavgifter. Styrelsen 
skall, i samma målsättning, arbeta för att aktualisera medlemsregistret. 
De tidigare avsatta pengarna för satsning på ”naturvård” kommer också 
att användas.  
På fråga om ev. simskola informerade Conny Nylén om att han arbetar 
på att det skall bli simskola också i år, förmodligen med direkt 
ekonomiskt stöd från kommunen till simlärarna. 
Budget för 2009 godkändes. 
 

§18 
 
 
Välkomst-
skylten vid 
färjan 
 
 
 
Turist-
information 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Städdag 
 

Övriga frågor 
 
Inez Torsell beklagade sig över att Restaurang Sea-Side använder 
välkomstskylten vid Grönevik för att fästa sina reklamskyltar på. 
Lars-Erik Kihlman lovade att kontakta restaurangen för att få bort dessa. 
 
Turistkartan vid färjan anger alla vägar inklusive privata vägar. Förslag 
kom om att dessa vägar bör tas bort, eftersom flera av dessa inte tillåter 
motorfordon. Vägarna kan ju dock användas för cyklister och gående, 
vilket eventuellt borde förtydligas. 
Styrelsen informerade om att man har ett tätare samarbete med 
Turistbyrån i kommunen och har påpekat ett antal felaktigheter när det 
gäller turistpresentationen av Björkö. Förhoppningsvis blir det bättre. 
I samma fråga tackade Liselott Engström för hänvisningsskyltarna till  
P-platser för besökare till Klarvik. Parkeringsproblemet där har därmed 
blivit mycket mindre i hennes område. 
 
Det har redan informerats i Björkö-Nytt om att den årliga städdagen ska 
äga rum lördagen den 18 april. Diskussion uppstod om när andra 
föreningar har sina städdagar och om detta var bästa dag. 
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Stigprojektet 
 
 
 
 

Det visade sig att Båtklubben har sin arbetsdag samtidigt, men inga 
andra datum var bättre, varför man enades om att behålla den 18 april 
både för hamnen och BSF. Kallelse kommer att anslås som vanligt. 
Mötet uppmanade styrelsen att inför nästa års städdag ha en dialog med 
de olika föreningarna om datum för resp. städdag.  
 
Helena Larsson informerade om att fortsättningen på kvällens möte 
skulle handla om utvecklingen av EU-projektet ”Skjutbanestigen”, där 
deltagarna skulle får möjlighet att komma med idéer och förslag och 
stimuleras till fortsatt arbete under projekttiden som löper ut 31/12 2009. 
 
 

§19 Mötet avslutades och avgående ledamöter avtackades.  
Efter årsmötesförhandlingarna visade Madeleine Persson ett fint och 
informativt bildspel om Skjutbanestigen, som start på diskussionerna om 
hur vi går vidare i projektet.  
 

  
 
Vid protokollet                   
 
 
____________________________      
Leif Larsson 
Sekreterare  
 
 
 
 
Justerat av 
 
 
 
__________________________      ____________________________ 
Kenneth Carlsson                             Kurt Andersson 
 

 


