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Protokoll fört vid Björkö Samhällsförenings årsmöte den 3 april 2014 

§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 Laila Enfors. 
 

§6 Val av två justerare 
 
Till justerare valdes Kenneth Carlsson och Hasse Olofsson. 
 

§7 Verksamhetsberättelse och Revisionsberättelse för år 2013 föredrages. 
 
Verksamhetsberättelsen för 2013, som presenterats i Björkö-Nytt, godkändes.  
Revisionsberättelsen för 2013 föredrogs av Eva Wennström och godkändes.  
 

§8 Resultat- och Balansräkning för år 2013 
 
Resultat- och Balansräkning för 2013 fastställdes.  
Beräknat resultat  11 791,33 kronor. 
 

§9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 
 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.   
 

§10 Styrelsens förslag till budget för 2014 
 
Ordföranden redogjorde för de inkomster och utgifter som föreningen har. 
 
Mötet beslutade 2013 att ge Björkö Samhällsförenings styrelse mandat att 
samordna en mötesplats tillsammans med Föreningen Björköbarnen, och en 
summa av 20 000 avsattes. Något förslag på detta har inte inkommit från 
Björköbarnens sida under året. Men skulle det inkomma begäran om bidrag 
under 2014 är Samhällsföreningen positiva till att lämna ett bidrag, om det 
kommer att bli till gagn  för alla Björköbor. 
 
Styrelsen planerar att fortsätta arbetet med att iordningställa Gröna äng och att 
anlägga en enkel vandringsled därifrån mot Trollvik via Kolvik och Klarvik. 
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§11 Beslut om medlemsavgift för år 2014 
 
Medlemsavgift till 100: -/ hushåll kvarstår för 2015 

§12 Styrelsens arvoden 
 
Inga förslag på förändrade arvoden framfördes. Arvodena fastställdes till samma 
summa som tidigare: 500 kr var till ordförande, kassör, sekreterare. Samt 500 kr i 
arvode för redaktören för Björkö-Nytt. 
 

§13 Val av ordförande för verksamhetsåret 2014 
 
Helena Larsson omvaldes som ordförande för verksamhetsåret 2014. 
  

§14 Val av ledamöter för verksamhetsåret 2014 
 
Förslag till ny i styrelsen: 
Föreslogs och valdes för två år gjordes Kennet Wahlström 
Omval gjordes för två år av Jerker Knutsson, Cecilia Lennebo och Laila Enfors. 
 

§15 Val av revisorer för verksamhetsåret 2014 
 
Till revisorer omvaldes på ett år Eva Wennström och Annette Winther. 
 

§16 Val av revisorssuppleanter för verksamhetsåret 2014 
 
Till revisorssuppleanter valdes för ett år Birgitta Oleniusson och Sven Hofving. 
 

§17 Val av ledamöter till valberedningen för verksamhetsåret 2014 
 
Till ledamöter till valberedningen valdes Anna-Karin Björkman (sammankallande) 
och Marie-Louise Mattsson samt Ulla Hallqvist. 
 

§18 Övriga frågor 
- Helena Larsson informerar om att det finns möjlighet att anmäla sig till 
studiecirklar, den 12 april är det städdag på Björkö samt att det skall bildas 
fokusgrupper, där alla är välkommna att anmäla sig, för att jobba med 
översiktsplanen i kommunen. 
- Jerker Knutsson informerade om att badstegarna är på plats på Holmen och att 
ett räcke är uppsatt på bryggan vid västra stegen. Den lite knaggliga vägen ner 
mot bryggan skall förbättras och bli stabilare, så att även personer som inte är så 
rörliga skall kunna ta sig ett dopp.  
- Önskemål om att ljudanläggning skall användas på nästa årsmöte uppkom. 
- Kommunen klipper träd och buskar på fel sätt. 
- Snöröjning i bostadsrättsföreningarna är ett problem. 
- Önskemål om att man skall ha förtur om man kommer med bilfärjan från Björkö 
och skall med Öckeröfärjan och vice versa. 
De tre sista frågorna bollas vidare till Robert Svensson, som informerar om 
framtiden på Björkö, direkt efter årsmötet.    
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§19 Mötet avslutas 
Mötet avslutades och avgående ledamot Göran Billvall avtackades.  
Samhällsbyggnadschefen Robert Svensson och chefen för kretsloppsenheten 
Thomas Wijk hälsades därefter välkomna att informera om pågående projekt på 
Björkö resp. om det nya avfallshanteringssystemet. 
 
 
 
Vid protokollet                                  
 
 
_________________  
Laila Enfors 
 
Justerat av 

 
 
_______________                              ____________________ 

Kenneth Carlsson                                      Hasse Olofsson 
                  

 


