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Protokoll fört vid Björkö Samhällsförenings årsmöte den 24 mars 2010 
§1  Årsmötets öppnande 

Styrelsens ordförande Helena Larsson hälsade alla välkomna och förklarade 
mötet öppnat. 
 

§2 Kallelsens godkännande 
Kallelsen till mötet godkändes. 
 

§3 Dagordningens godkännande 
Dagordningen godkändes.  
 

§4 Val av mötesordförande 
Till mötesordförande valdes Sven Hofving. 
 

§5 Val av mötessekreterare 
Till mötessekreterare valdes Eva Rosengren. 
 

§6 Val av två justerare 
Till justerare valdes Berit Knutsson och Kenneth Carlsson. 
 

§7 Verksamhetsberättelse och Revisionsberättelse för år 2009 
Verksamhetsberättelsen för 2009 föredrogs av Helena Larsson och godkändes.  
Revisionsberättelsen för 2009 föredrogs av Eva Wennström och godkändes.  
 

§8 Resultat- och Balansräkning för år 2009  
Resultat- och Balansräkning för 2009 fastställdes.  
Resultatet var +240 kronor. Summa eget kapital 66 865 kronor.  
 

§9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.   
 

§10 Styrelsens förslag till budget för 2010 
Styrelsen föreslår att medel avsätts för 
 

1. Fortsatt arbete med natur/miljö 
Dammarna vid Svarte Mosse växer igen. Styrelsen föreslår att karp planteras 
in för att hålla rent. Karpar är vegetarianer och kommer inte äta upp övrigt 
djurliv i dammarna. Karpen kostar ca 500 kr/styck. De förökar sig snabbt.  
 
2. Utveckling av hemsidan 
Hemsidan som lanserades 2009 behöver vissa förbättringar.  

 
Budgetförslaget godkändes.  
 

§11 Beslut om medlemsavgift för år 2011 
Styrelsen föreslår att medlemsavgiften från och med år 2011 blir 75 kr per 
hushåll. Medlemsavgift för enskilda medlemmar slopas då helt och e per hushåll.  
 
Förslaget godkändes. 
 

§12 Styrelsens arvoden 
Inga förslag på förändrade arvoden framfördes. Arvodena fastställdes till samma 
summa som tidigare: 500 kr var till ordförande, kassör, sekreterare samt 
redaktören för Björkö-Nytt.  
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§13 Val av ordförande för verksamhetsåret 2010 
Helena Larsson omvaldes som ordförande för verksamhetsåret 2010.  

§14 Val av ledamöter för verksamhetsåret 2010 
Två ledamöter avgår ur styrelsen.  
Göran Billvall, Lars-Erik Kihlman och Rebecca Zandén omvaldes på två år.  
Till ny ledamot på två år valdes Jonas Fagerson.  
 

§15 Val av revisorer för verksamhetsåret 2010 
Till revisorer omvaldes på ett år Eva Wennström och Anders Holmlund.  
 

§16 Val av revisorssuppleanter för verksamhetsåret 2010 
Till revisorssuppleanter omvaldes på ett år Birgitta Turesson samt nyvaldes på 
ett år Elisabeth Oleniusson.  
 

§17 Val av ledamöter till valberedningen för verksamhetsåret 2010 
Till ledamöter till valberedningen omvaldes på ett år Sven Hofving 
(sammankallande) och Anna-Karin Björkman samt nyvaldes på ett år Kenneth 
Kyhldal. 
 

§18 Övriga frågor 
 
Hur fungerar strandskyddet på Björkö? 
En medlem i föreningen efterfrågade ökad medvetenhet om vad som byggs på 
Björkö i form av industrifastigheter och dyl; byggnationer som hotar 
strandskyddet. Styrelsen lovade undersöka detta.   
 
Hur engagerar vi de unga? 
Frågan om hur de yngre invånarna ska engageras i samhällsföreningen 
diskuterades.  
 
Varför får barnen ingen säker skolväg? 
Styrelsen informerade om att påstötningar gjorts för byggnation av en säker 
skolväg, en gång- och cykelväg ända fram till skolan. Den hastighetsmätning 
som styrelsen lät göra vid Skarviksvägen samt Bäckevägen i höstas visar på 
avsevärt högre hastigheter än tillåtna.  
Kommunen har dock återigen förklarat att inga medel för detta finns i 
kommunens budget. Styrelsen fortsätter sina påstötningar.   
 
Vad händer med vindkraften? 
Den politiska majoriteten har formulerat ett övergripande mål om att kommunen 
ska vara självförsörjande på el under nästa mandatperiod samt att endast 
vindkraft är tillräckligt väl utprovad och kommersialiserad för att kunna komma 
ifråga. Kommunens planer angående vindkraften verkar dock ha lagts på is. 
Styrelsen undersöker var kommunen befinner sig angående dessa planer.   
 

§19 Mötet avslutas 
Mötet avslutades och avgående ledamöter avtackades.  
 
Vid protokollet                                  
 
_________________  
Eva Rosengren   
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Justerat av 
 
______________                        ____________________ 
Berit Knutsson                                Kenneth Carlsson 
                  

 


