
Protokoll Björkö Samhällsförening 
Styrelsemöte onsdag 19 februari 2020, kl. 18.30, BMS lokal 
 

 

1/ Mötet öppnas av Helena 
 

2/ Närvarande - Helena Larsson, Bernt Jacobs, Bengt Berndtzén, Anna Wijk,  

Margareta Börjesson, Kenneth Carlsson, Pernilla Eng 

Ej närvarande – Angelica Andreasson, Peter Domini, Sara Almrot, Pelle Fasth 

Även närvarande – revisor Eva Wennström 

 

3/ Sekreterare – Kenneth Carlsson 

 

4/ Dagordning – godkännes 

 

5/ Föregående mötesprotokoll – godkännes 

 

6/ Skrivelser  

a/ Till föreningen  
 

Kommunstyrelsen: motioner om konstgräsplan vid nya skolan och upprustad 

cykelparkering med tak vid Grönevik, båda är remitterade till kommundir. 

Mail från Ingalill Siljat, kommunen, med besked om att det planeras för nya cykelställ 

och belysning vid Grönevik v. 20-21 i år. 
 

b/ Från föreningen - inget 
 

7/ Rapporter 

a/ Möte med ”Björkö Samverkan” 20 januari i Hembygdsgården 
 

BSF var representerade på ett givande möte där framtiden för BSF och ”Björkö 

Samverkan” diskuterades 
 

b/ Röjning efter brandskadorna 

Pengarna (5000:-) har kommit in till BSF men vi väntar fortfarande på att kommunen 

skall komma och röja det som dom lovat. Margareta håller koll på detta 
 

c/ Världens barn-aktivitet 

”Vasaloppet” kommer att gå av stapeln 1 mars, det blir en något kortare bana än i fjol 
 

d/ Kvarvarande pengar från fyrverkerigruppen 

Det finns knappt 9000:- kvar, BSF föreslår att för att se om det blir någon ersättning 

för fyrverkeriet i framtiden, kanske ett ljusspel 
 

 

 



e/ Ö-rådsmöte 

Helena och Berndt var på Ö-rådsmöte 18 februari, där beslutades bl.a. att det skall 

hållas Ö-rådsmöten i samma form som tidigare.  
 

8/ Fråga om samgående med ”Björkö Samverkan” 

Styrelsen beslutade att BSF ombildas till Björkö Samhälls- och Samverkansförening 

samt att nya stadgar antages 

Vi föreslår att antalet i den nya styrelsen skall vara minst 9 personer 

 

9/ Årsmöte 2020 

Inför årsmötet 1 april kl. 18.30 så skall vi ha ett möte där vi bjuder in representanter 

från ”Björkö Samverkan”, vi föreslår 18 mars 

 

10/ Björkönytt  

Nytt nr utkommer i slutet av vecka 9, det finns en vakans på utdelningssidan så vi 

söker en ny utdelare för Skuteberget. Annars får vi fördela inom styrelsen. 

 

11/ Övriga frågor 

Naturvård 

Diskuterade om vi skall fortsätta att bygga spänger vid minkfarmen bakom 

Equmeniakyrkan. Outdoor-gruppen har tidigare varit inställda på att göra detta. Vi 

behöver fortsätta med att göra det lättare för alla att ta sig runt i naturen på Björkö 

även när det är väldigt mycket vatten på stigarna 
 

Städaggruppen 

Gruppen som arrangerade städdagen förra året planerar för att få till en städdag 2 

maj där hela Björkö skall städas 

 

12/ Nästa möte – Vi frågar ”Björkö Samverkan” om 18 mars passar 
 

13/ Mötet avslutas 

 

 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

_______________________                                            __________________________ 

Sekr. Kenneth Carlsson   Ordf. Helena Larsson  


