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Protokoll fört vid Björkö Samhällsförenings årsmöte den 7 april 2016 

§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 Kenneth Carlsson. 
 

§6 Val av två justerare 
 
Till justerare valdes Yvonne Jacobs och Kenneth Wahlström. 
 

§7 Verksamhetsberättelse för år 2015 
 
Verksamhetsberättelsen för 2015, som presenterats i Björkö-Nytt, godkändes.  
 

§8 Resultat-, Balansräkning och Revisionsberättelse för år 2015 
 
Resultat- och Balansräkning för 2015 fastställdes.  
Beräknat resultat  19.668 kronor. 
Eget kapital 2015-12-31 var 113.416 kronor. 
 
Revisionsberättelsen för 2015 föredrogs av Eva Wennström och godkändes.  
 

§9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 
 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.   
 

§10 Styrelsens förslag till budget för 2016 
 
Ordföranden redogjorde för de inkomster och utgifter som föreningen har. 
 

BSF:s pengar skall användas till Björköbornas bästa. 
 

Jerker Knutsson jobbar vidare med ett utegym som kommer att ligga i anslutning 
till slingan, BSF kanske får gå in med egna medel vid ytterligare behov. 

ytterligare behov.  
BSF jobbar även med att få bygga en tennisbana på Björkö, BSF söker EU-
bidrag för detta. 
 

BSF jobbar även med att anlägga en promenadsliga från SeaSide till Kolvik. 
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Mötet beslutade att styrelsen jobbar vidare med dessa projekt 
 

Budgeten fastställdes. 
 

§11 Beslut om medlemsavgift för år 2016 
 
Medlemsavgift till 100: -/ hushåll kvarstår för 2016 

§12 Styrelsens arvoden 
 
Förslag på oförändrade arvoden framfördes. 
Arvodena är till: 500 kr var till ordförande, sekreterare.  
Samt 1000 kr i arvode till kassör. 
Samt 500 kr i arvode för redaktören för Björkö-Nytt. 
 

§13 Val av ordförande för verksamhetsåret 2016 
 
Helena Larsson omvaldes som ordförande för verksamhetsåret 2016 
  

§14 Val av ledamöter för verksamhetsåret 2016 
 
Förslag till ny i styrelsen: 
Föreslogs och valdes för två år gjordes av Anna Wijk. 
Föreslogs och valdes för ett år gjordes av Berndt Jacobs. (fyllnadsval) 
 
Omval gjordes för två år av Jerker Knutsson, Cecilia Lännerbo,  
Kenneth Wahlström 
 

§15 Val av revisorer för verksamhetsåret 2016 
 
Till revisorer omvaldes på ett år Eva Wennström och nyval av Sofia Arvidsson. 
 

§16 Val av revisorssuppleanter för verksamhetsåret 2016 
 
Till revisorssuppleanter valdes för ett år Birgitta Oleniusson och Sven Hofving. 
 

§17 Val av ledamöter till valberedningen för verksamhetsåret 2016 
 
Till ledamöter till valberedningen valdes; 
Anna-Karin Björkman (sammankallande) och Marie-Louise Mattsson samt  
Ulla Hallqvist. 
 

§18 Övriga frågor 
 

Övriga frågor blev till information om vad styrelsen arbetar med; 
 

Städdag tillsammans med Björköbarnen 17 april 
 

Ny bryggfadder vid Strömskär Berndt Jacobs 
 

Den uteblivna asfalteringen på Björkö ventilerades 
 

Början på slingan är väldigt ojämn efter arbeten i vintras 
 

Uppvärmd vänthall på Varholmen 
 

BSF är alltid representerade när kommunen har örådsmöten och där är 
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trafikfrågorna alltid med. 

§19                   Mötet avslutas 
 
Mötet avslutades och Bodil Everlund talade om krisberdeskap i hemmet. 
 
 
’ 

 
 
Vid protokollet                                  
 
 
_________________  
Kenneth Carlsson 
 
 
 
Justerat av 

 
 
_______________                              ____________________ 

Yvonne Jacobs                                          Kenneth Wahlström 
                  

 


