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Protokoll fört vid Björkö Samhällsförenings årsmöte den 20 mars 2013 

§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 Mariana Wiseman. 
 

§6 Val av två justerare 
 
Till justerare valdes Kenneth Carlsson och Per-Arne Andersson. 
 

§7 Verksamhetsberättelse och Revisionsberättelse för år 2012 föredrages. 
 
Verksamhetsberättelsen för 2012, som presenterats i Björkö-Nytt, godkändes.  
Revisionsberättelsen för 2012 föredrogs av Eva Wennström och godkändes.  
 

§8 Resultat- och Balansräkning för år 2012 
 
Resultat- och Balansräkning för 2012 fastställdes.  
Beräknat resultat  -1.775 kronor. 
 

§9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 
 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.   
 

§10 Styrelsens förslag till budget för 2013 
 
Ordföranden redogjorde för de inkomster som föreningen har, i form av 
medlemsavgifter och enskilda gåvor, kommunala bidrag, samt bidrag till 
tryckkostnader för Björkö-Nytt.  
De kostnader föreningen har är framför allt tryckkostnader för Björkö-Nytt, 
kostnader för föreningens hemsida, samt materialkostnader för badbryggor, 
bänkar och miljövård. 
 
 

§11 Beslut om medlemsavgift för år 2014 
Medlemsavgift till 100: -/ hushåll kvarstår 
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§12 Styrelsens arvoden 
 
Inga förslag på förändrade arvoden framfördes. Arvodena fastställdes till samma 
summa som tidigare: 500 kr var till ordförande, kassör, sekreterare. Arvode för 
arbetet med Björkö-Nytt hålls öppet tills formen för redaktion av tidningen 
bestämts.  
 

§13 Val av ordförande för verksamhetsåret 2013 
 
Helena Larsson omvaldes som ordförande för verksamhetsåret 2013. 
  

§14 Val av ledamöter för verksamhetsåret 2013 
 
Förslag till nya i styrelsen: 
Föreslogs och valdes för två år Bengt Berndtzén, Kenneth Franzén och 
Marianne Gråhn. 
Omval gjordes för två år av Ann-Cathrin Henriksson, Owe Gissleholm, Annika 
Jägersvärd och Joakim Månsson. 
 

§15 Val av revisorer för verksamhetsåret 2013 
 
Till revisorer omvaldes på ett år Eva Wennström och Annette Winther. 
 

§16 Val av revisorssuppleanter för verksamhetsåret 2013 
 
Till revisorssuppleanter valdes för ett år Birgitta Oleniusson och Sven Hofving. 
 

§17 Val av ledamöter till valberedningen för verksamhetsåret 2013 
 
Till ledamöter till valberedningen valdes Kenneth Kyhldal (sammankallande) och 
Anna-Karin Björkman samt Elisabeth Oleniusson. 
 

§18 Övriga frågor 
 
Till Björkö Samhällsförenings styrelse hade frågan kommit från föreningen 
Björköbarnen om samarbete kring ”mötesplatser” på ön för alla öns invånare. 
Dessutom hade Björköbarnen inkommit med frågan om ekonomiskt stöd till 
någon form av staket vid Björköbarnens lekplats. 
Helena Larsson redogjorde för båda föreningarnas bidrag från kommunen och 
Samhällsföreningens inställning att varje förening, med grund i medlems-
avgifterna, skall bära sina egna kostnader. 
Däremot lämnade Samhällsföreningen, för några år sedan, bidrag till Björkö 
Hembygdsförening då den sistnämnda föreningen inte kunde täcka sina 
kostnader för att dra in vatten och avlopp i Hembygdsgården. Beslutet grundade 
man då på att Hembygdsgården är till för alla Björköbor. 
På samma grunder ansåg dagens möte att området i och omkring lekplatsen kan 
utformas att vara en ”mötesplats” för alla Björköbor. 
 
Mötet beslutade därför att ge Björkö Samhällsförenings styrelse mandat att 
samordna en mötesplats tillsammans med Föreningen Björköbarnen, upp till en 
summa av 20.000 kronor. 
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§19 Mötet avslutas 
Mötet avslutades och avgående ledamöter avtackades.  
 
 
 
Vid protokollet                                  
 
 
_________________  
Mariana Wiseman 
 
Justerat av 

 
 
_______________                              ____________________ 

Kenneth Carlsson                                      Per-Arne Andersson 
                  

 


