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Protokoll fört vid Björkö Samhällsförenings årsmöte den 28 mars 2019 

§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 Björn Johansson och Ulla Hallqwist 
 

§7 Verksamhetsberättelse för år 2018 
 

Verksamhetsberättelsen för 2018, som presenterats i Björkö-Nytt, godkändes.  
 

§8 Resultat-, Balansräkning och Revisionsberättelse för år 2018 
 

Resultat- och Balansräkning för 2018 fastställdes.  
Beräknat resultat 3.911 kronor. 
Eget kapital 2018-12-31 var 111.666 kronor. 
 

Revisionsberättelsen för 2018 föredrogs av Eva Wennström och godkändes.  
 

§9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 
 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.   
 

§10 Styrelsens förslag till budget för 2019 
 

Ordföranden redogjorde för de inkomster och utgifter som föreningen har. 
 

BSF:s pengar skall användas till Björköbornas bästa. 
 

Medlemsantalet ökar från föregående år vilket ger ökade intäkter. 
 

BSF fortsätter att satsa på naturvård och diverse underhåll. 
 

BSF jobbar även med att få bygga en tennisbana på Björkö. 
 

Mötet beslutade att styrelsen jobbar vidare med dessa projekt. 
 

BSF beräknas ha intäkter för ca 49.500 kronor. 
 

BSF beräknas ha kostnader för ca 70.000 kronor. 
 

Budgeten fastställdes. 
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§11 Beslut om medlemsavgift för år 2020 
 
Medlemsavgift till 100: -/ hushåll kvarstår för 2020 

§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 2019 
 
Helena Larsson omvaldes som ordförande för verksamhetsåret 2019 
  

§14 Val av ledamöter för verksamhetsåret 2019 
 

Omvaldes på två år gjordes av Peter Domini, Bengt Berndtzén, Berndt Jacobs 
och Pernilla Eng 
 

Nyval på två år gjordes av Pelle Fast och Margareta Börjesson 
 

Fyllnadsval på ett år gjordes av Magnus Larsson och Kenneth Carlsson 
 

§15 Val av revisorer för verksamhetsåret 2019 
 
Till revisorer omvaldes på ett år Eva Wennström och Sofia Mattsson. 
 

§16 Val av revisorssuppleanter för verksamhetsåret 2019 
 
Till revisorssuppleanter valdes för ett år Marie Andreasson och Sven Hofving. 
 

§17 Val av ledamöter till valberedningen för verksamhetsåret 2019 
 

Till ledamöter till valberedningen valdes; 
Owe Gissleholm (sammankallande), Peter Hohlfält och Cecilia Lännerbo 
 

§18 Övriga frågor 
 

Det frågas ang. nedläggningen av distriktsläkarmottagningen på Björkö, det är 
landstinget och resp. vårdcentral som beslutar om det så det är till dom man 
måste vända sej, dock håller Gerhad Brohall på och undersöker om Hönö 
Vårdcentral kan öppna en mottagning på Björkö en dag i veckan 
 

Det finns även ett samverkansprojekt på Björkö (BID-projekt) som eventuellt 
även kan jobba med att få en distriktsläkarmottagningen på Björkö 
 

§19                   Mötet avslutas 
 

Mötet avslutades 
 

Efter mötet så blev vi underhållna av kulturskolans fantastiska ungdomar som 
spelade goa och underhållande låtar för oss 
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Vid protokollet                                  
 
 
_________________  
Kenneth Carlsson 
 
 
 
Justerat av 

 
 
_______________                              ____________________                                                                                   

Björn Johansson                                       Ulla Hallqwist 
                  

 


