
 
 

Protokoll Björkö samhällsförening 

Styrelsemöte tisdag 10/11 18.00 - digitalt 
 

1) Mötet öppnas av Helena. 

 

2) Närvarande: Helena Larsson, Peter Domini, Pernilla Eng, Anna Wijk, Bernt Jacobs, 
Bengt Berndtzen, Pelle Fast, Margareta Börjesson och Sara Almroth 

inbjuden, Lars-Gösta Alsterberg 

 

3) Dagordning 

Mötet var sammankallat eftersom Corona-situationen förändrats, både i landet och på Björkö 
och frågan var hur vi då agerar när det gäller Årsmöte för verksamheten 2019 och 
information till medlemmar. 

 

4) Utannonserat årsmöte 18 november 2020. 

Mötet enades om att under rådande situation kan vi inte ha något fysiskt årsmöte och det blir 
heller inte verkningsfullt att ha mötet digitalt. I första skedet skjuter vi fram det till våren 
2021. 

Helena meddelar alla som anmält sig, meddelar också på FB och anslagstavlor. Hon avbokar 
även Västergårds by. 

Vi har fått ett väldigt gensvar på att göra ett vinternummer av Björkö-Nytt och i det kommer 
vi att utförligt informera om förutsättningarna för årsmötet och det avslutade verksamhets-
året. Vi får dessutom chans att djupare beskriva förslaget om samgående med Björkö 
Samverkan och ändrade stadgar. 

Våra upprop om fler medlemsavgifter har resulterat i över 170 medlemmar. Det finns också 
tankar hos andra föreningar om att sponsra tidningen. Detta gör att vi vågar ge ut 
vinternumret. Helena undersöker de olika kostnaderna beroende på beställda nummer. 
Mötet enades också om att vi delar ut i varje brevlåda denna gång också. 

Anna Wijk erbjuder sig att fortsätta ytterligare en tid som kassör, tills vi har en lösning på ev. 
adjungerad kassör. 

 

5)  Övriga frågor 

Efter avslutat möte återkom Lars-Gösta med en fråga om hur vi praktiskt löser pågående 
arbete i Plan- och Byggruppen i Björkö Samverkan. I de möten som hållits med Öckerö 
kommun om planfrågor för Björkö har kommunen ifrågasatt Plan- och Byggruppens 
legitimitet och koppling till Björkö Samhällsförening, som har undertecknat skrivelser i detta 
arbete. Styrelsen kompletterade därför sitt protokoll med följande text: 
 
Styrelsen godkänner att Plan och Byggruppen inom Björkö Samverkan arbetar på uppdrag 
av Samhällsföreningen.  Gruppen har, efter avstämning med Samhällsföreningens styrelse, 
behörighet att representera Samhällsföreningen gentemot Kommunen och samhället och 
ska lämna rapport till styrelsen vid ageranden och beslut som inbegriper Samhälls-
föreningen. 



 
 

Plan- och Byggruppen består av Lars-Gösta Alsterberg, Sara Almroth, Pernilla Eng, Ida 
Brogren, Peter Domini, Anna Törnqvist och Jan-Erik Jonsson – de två sistnämnda deltar 
inte i beslut där de har företagsintressen parallellt.  
 

10) Nästa möte kommer att kallas till när behov uppstår.  

 

11) Mötet avslutas  

 

……………………………………………………….  

Vid pennan, Helena Larsson 


