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Protokoll fört vid Björkö Samhällsförenings årsmöte den 21 mars 2012 

§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 Rebecca Zandén. 
 

§6 Val av två justerare 
 
Till justerare valdes Kenneth Karlsson och Anna-Lena Helling. 
 

§7 Verksamhetsberättelse och Revisionsberättelse för år 2011 föredrages. 
 
Verksamhetsberättelsen för 2011 föredrogs av Helena Larsson och godkändes.  
Revisionsberättelsen för 2011 föredrogs av Eva Wennström och godkändes.  
 

§8 Resultat- och Balansräkning för år 2011 
 
Resultat- och Balansräkning för 2011 fastställdes.  
Beräknat resultat -12339,30 kronor. 
 

§9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 
 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.   
 

§10 Styrelsens förslag till budget för 2012 
 
Styrelsen föreslår att medel avsätts för  
2000:- från kommunen till miljöskötsel. 
4000:- demokratipengar från Kommunen, använder pengarna för kostnader 
av hemsidan. 
Tidningen har vi kostnader för. 
Pengar för olika projekt. Ex. byggfadder och bänkfadder. Finns det önskan om 
detta, meddela Samhällsföreningen, föreningen står för material och kostnader. 
Förslag finns även att använda pengar till bla. Gröna Äng. 
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§11 Beslut om medlemsavgift för år 2012 
Beslut från 2011 att höja medlemsavgift till 100: -/ hushåll, 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 2012 
 
Helena Larsson omvaldes som ordförande för verksamhetsåret 2012. 
  

§14 Val av ledamöter för verksamhetsåret 2012 
Förslag till nya i styrelsen: 
Cecilia Lännerbo, Jerker Knutsson, Laila Enfors, dessa tre valdes in i styrelsen. 
Omval av Göran Billvall. 
 

§15 Val av revisorer för verksamhetsåret 2012 
 
Till revisorer omvaldes på ett år Eva Wennström. Annette Winther valdes som 
revisor. 
 

§16 Val av revisorssuppleanter för verksamhetsåret 2012 
 
Till revisorssuppleanter valdes Birgitta Oleniusson och Sven Hofving. 
 

§17 Val av ledamöter till valberedningen för verksamhetsåret 2012 
 
Till ledamöter till valberedningen valdes Kenneth Kyhldal (sammankallande) och 
Anna-Karin Björkman samt Elisabeth Oleniusson. 

§18 Övriga frågor 
 
Miljöfrågor:  
-Vad säger styrelsen om linfärja till Hälsö.  
-Är det aktuellt med nytt cykelställ vid färjelägret. 
-Belysning vid färjelägret.  
-Nedfarten ner till Framnäs, de som skall parkera. 
-Sommargäster som skall till Kalvsund och parkerar på cykelvägen. 
 

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

_______________                              ____________________ 

Anna-Lena Helling                                      Kenneth Carlsson 
                  

 


