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Protokoll fört vid Björkö Samhällsförenings årsmöte den 23 mars 2011 

§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 Leif Larsson 
 

§5 Val av mötessekreterare 
Till mötessekreterare valdes Rebecca Zandén 
 

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

§7 Verksamhetsberättelse och Revisionsberättelse för år 2010 
Verksamhetsberättelsen för 2010 föredrogs av Helena Larsson och godkändes.  
Revisionsberättelsen för 2010 föredrogs av Eva Wennström och godkändes.  
 

§8 Resultat- och Balansräkning för år 2010 
Resultat- och Balansräkning för 2010 fastställdes.  
Resultatet var +9659 kronor. Summa eget kapital 77164 kronor.  
 

§9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.   
 

§10 Styrelsens förslag till budget för 2011 
Styrelsen föreslår att medel avsätts för fortsatt arbete med natur/miljö. Styrelsen 
ser gärna att medlemmarna inkommer med förslag till investeringar o dyl. 
 
Budgetförslaget godkändes.  
 

§11 Beslut om medlemsavgift för år 2012 
Det föreslogs från medlem att medlemsavgiften skulle höjas till 100 kronor från 
och med år 2012.  
 
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.  

§13 Val av ordförande för verksamhetsåret 2011 
Helena Larsson omvaldes som ordförande för verksamhetsåret 2011.  

§14 Val av ledamöter för verksamhetsåret 2011 
Fyra ledamöter avgår från styrelsen. 
Annika Jägersvärd, Ann-Cathrin Henriksson, Mariana Weisman och Ove 
Gissleholm valdes till nya ledamöter på två år.  
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Omvals gjordes på Joakim Månsson & Agneta Holmqvist. 

§15 Val av revisorer för verksamhetsåret 2011 
Till revisorer omvaldes på ett år Eva Wennström och Anders Holmlund.  
 

§16 Val av revisorssuppleanter för verksamhetsåret 2011 
Till revisorssuppleanter valdes Birgitta Turesson och Sven Hofving. 
 

§17 Val av ledamöter till valberedningen för verksamhetsåret 2011 
Till ledamöter till valberedningen valdes Kenneth Kyhldal (sammankallande) och 
Anna-Karin Björkman samt Elisabeth Oleniusson. 
 

§18 Övriga frågor 
 
Information från föräldraföreningen Björkö Skolverk 
Annika Jägersvärd informerade från föräldraföreningen och hur läget är just nu. 
 
Medborgarförslag till säker väg till skolan för våra barn. 
Det kom upp förslag att samhällsföreningen skulle lämna in ett medborgarförslag 
till kommunen, om att bygga en G/C-väg längs Bäckevägen. 
Förslaget godkändes. 
 
 

§19 Mötet avslutas 
Mötet avslutades och avgående ledamöter avtackades.  
 
Vid protokollet                                  
 
_________________  
Rebecca Zandén 
 
 
Justerat av 
 

___________                              ____________________ 

Berit Knutsson                                Kenneth Kyhldal 
                  

 


