Protokoll fört vid Björkö Samhällsförenings årsmöte
den 23 augusti år 2021

§1

Årsmötets öppnande
Styrelsens ordförande Helena Larsson hälsade alla välkomna och förklarade
mötet öppnat. Presenterade även dagens gäster som ska tala efter årsmötet:
Andreas Beutler, Plan- och fastighetschef, Öckerö kommun och
Hans Andreasson, Vd Öckerö Fastigheter AB

§2

Kallelsens godkännande
Kallelsen till mötet godkändes.
Det konstaterades att ungefär 50 personer fysiskt samlats till mötet i nya skolans
Kunskapstorg/lunchrum.

§3

Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes med tillägg om ev. inköp av grästrimmer under
§22 ”Övriga frågor”.

§4

Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Helena Larsson

§5

Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Anna Törnqvist

§6

Val av två justerare
Till justerare valdes Ann-Catrin Henriksson och Lena Alexandersson

§7

Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 2019.
Verksamhetsberättelsen för 2019, som presenterats i Björkö-Nytt, föredrogs.
Corona har gjort att det varit liten verksamhet. Det nämndes att stegar och
bänkar skötts om, att leder och stigar röjts samt att cykelställ vid färjan
installerats (även om inte belysningen är på plats ovan cykelställen än).

§8

Resultat-, Balansräkning och Revisionsberättelse för år 2019.
Resultat- och Balansräkning för 2019 fastställdes.
Beräknat resultat – 23 025 kronor.
Eget kapital 2019-12-31 var + 88 641 kronor.
Revisionsberättelsen för 2019 föredrogs av Eva Wennström och godkändes efter
en diskussion angående en diff på ca 2000 kr i beräknat resultat. Korrigerad
version av resultat- och balansräkning bifogas detta protokoll.

§9

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för 2019
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019 efter att justerad
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Resultat- och Balansräkning bifogats detta protokoll.

§10

Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 2020.
Verksamhetsberättelsen för 2020, som presenterats i Björkö-Nytt, föredrogs.
Iakttagelse att medlemsantalet minskat två år i rad.

§11

Resultat-, Balansräkning och Revisionsberättelse för år 2020.
Resultat- och Balansräkning för 2020 fastställdes.
Beräknat resultat – 11 360 kr kronor.
Eget kapital 2020-12-31 var 77.281 kronor.
Revisionsberättelsen för 2020 föredrogs av Eva Wennström och godkändes efter
en diskussion angående en diff på ca 300 kr i beräknat resultat. Korrigerad
version av resultat- och balansräkning bifogas detta protokoll.

§12

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för 2020
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 efter att justerad
Resultat- och Balansräkning bifogats detta protokoll.
.

§13

Styrelsens förslag till budget för 2021
Ordföranden redogjorde för de inkomster och utgifter som föreningen har.
BSF:s pengar skall användas till Björköbornas bästa.
Medlemsantalet har minskat från föregående år vilket gett minskade intäkter.
BSF fortsätter att satsa på naturvård och diverse underhåll.
BSF beräknas ha intäkter för ca 53.000 kronor.
BSF beräknas ha kostnader för ca 70.000 kronor.
Budgeten fastställdes.

§14

Beslut om medlemsavgift för år 2022
Medlemsavgift till 100: -/ hushåll kvarstår för 2021 men ändras år 2022 till:
200 kr/hushåll och 150 kr/ensamhushåll.

§15

Styrelsens arvoden
Förslag på oförändrade arvoden framfördes och beslutades enligt nedan:
Arvodena beslutades till: 500 kr var till ordförande, sekreterare.
2000 kr i arvode till kassör.
500 kr i arvode för redaktören för Björkö-Nytt.

§16

Val av ordförande för verksamhetsåret 2021
Helena Larsson omvaldes som ordförande för verksamhetsåret 2021

§17

Val av ledamöter för verksamhetsåret 2021
Nedanstående förslag till val av ledamöter godkändes:
-2-

Omval på ett år av Pelle Fast, Berndt Jacobs och Owe Gissleholm
Nyval på två år av Lars-Gösta Alsterberg, Niklas Fahlén, Ida Brogren, Anna
Törnqvist och Johan Karlsson.
Magnus Larsson valdes därefter in som adjungerad i två år

§18

Val av revisorer för verksamhetsåret 2021

§19

Till revisorer valdes på ett år Eva Wennström och Sara Almroth
Val av revisorssuppleanter för verksamhetsåret 2021

§20

Valberedningen hade ingen revisorssuppleant att föreslå.
Val av ledamöter till valberedningen för verksamhetsåret 2021
Till ledamöter till valberedningen valdes;
Jerker Knutsson (sammankallande) och Ingmar Alexandersson

§21

Beslut om samgående, Björkö Samhällsförening och Björkö Samverkan
a) Presentation av planerna för samgående
Lars-Gösta presenterade fördelarna med sammanslagningen. Fördelar är
att det blir möjligt för Samverkansgrupperna att söka sponsring. Det
underlättar för fler medlemmar att engagera sig i föreningens arbete
genom att delta i olika grupper och projekt. Förhoppningen är att det även
ska medföra att fler yngre engagerar sig i föreningen. På Björkö finns idag
strax under 600 hushåll men bara ca 160 hushåll är medlemmar.
Närvarande kontaktpersoner för de olika grupperna i Björkö Samverkan
presenterade sig och sin grupp.
b) Förslag till stadgar
Information om förslaget till samgående och förändring av föreningens
stadgar har kommunicerats via Björkö-Nytt och via Facebook samt på
Samhällsföreningens hemsida. För att kunna ändra stadgar behövs två
på varandra följande medlemsmöten med minst 1 månad mellanrum, där
samma stadgeädringar beslutas båda gångerna. Medlemmar på mötet
fick möjlighet att kommentera förslaget. En justering av §13 i det nya
förslaget gällande medlemskap beslutades. Justeringen var att flytta in
den första meningen i §3 från de gamla stadgarna till §13 och att även
stryka första meningen i §13 i nya versionen men i övrigt behålla den
texten intakt.
Förslaget till §13 blev då:

FÖRENINGENS MEDLEMMAR
13 § Medlemskap
Föreningen är öppen för varje fysisk person som är mantalsskriven på Björkö och över 16
år samt för utflyttade personer födda på Björkö över 16 år. Dessutom alla fritidsboende
registrerade fastighetsägare, samt juridiska personer såsom föreningar, företag och kyrkor
på Björkö som är verksamma på ön. Medlem skall följa föreningens stadgar och
föreskrifter. När medlemsavgiften är erlagd är personen, föreningen, företaget och kyrkan
medlem och förs in i medlemsförteckningen. En medlem som är juridisk person skall utse
en fysisk person som dess representant i föreningen.
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Medlemmarna närvarande på detta årsmöte beslutade därefter att
godkänna stadgeändringarna i sin helhet inkluderat ovanstående
justering för §13.
Observera att även nästa årsmöte behöver godkänna stadgeändringarna
för att de ska ändras. Styrelsen kallar till nytt medlemsmöte i september.
c) Beslut om samgående
Årsmötets deltagare beslutade att Björkö Samhällsförening och Björkö
Samverkan slås ihop till en och samma förening och kallas för ”Björkö
Samhälls- och Samverkansförening (BSSF)”. Organisationsnumret är
samma som det varit för Björkö Samhällsförening.

§22

Övriga frågor
Beslut togs om att Jerker Knutsson fick i uppdrag att köpa in en ny röjsåg till
föreningen. Röjsågens kostnad begränsades till 10.000 kr.
Ett upprop på Facebook ska ske för att samla in extra pengar till detta inköp.
Cecilia Lännerbo erbjöd sig att ställa sig och värva nya medlemmar vid ICA en
dag i höst för att öka föreningens intäkter och få boende att förstå värdet av att
vara med i föreningen.
Caroline Ekberg berättade om Röda Korsets satsning ”Cykling utan ålder”. En
cykel med tre hjul och framsäte finns nu på Björkö. Frivilliga förare sökes på
Björkö som kan vara med och ge människor möjlighet att få vind i håret.
Jörgen Olsson föreslog att vimpeln på Röseberget borde bytas ut med jämna
mellanrum via föreningen. Owe Gissleholm tar med sig frågan till ”outdoorgruppen” och försöker hitta sponsor eller annan möjlighet att genomföra detta.
Det konstaterades att ambitionen med ihopslagningen till ”Björkö samhälls- och
samverkansförening” kommer innebära att medlemsregister behöver utformas.
Förslag lyftes om att varje hushåll registrerar de personer i hushållet som är över
16 år och därmed kan vara medlemmar enligt förslaget i nya stadgarna. GDPR
behöver även då följas. Frågan tas med i styrelsen arbete.
Helena Larsson, ordf tackade avgående ledamöter för gott arbete i styrelsen och
överlämnade en liten gåva/blomma. Avgående ledamöter var:
Pernilla Eng, Anna Wijk, Sara Almroth och Margareta Börjesson, samt Peter
Domini, Angelica Andreasson, Kenneth Carlsson och Bengt Berndtzén, som inte
var närvarande på detta möte.
Owe Gissleholm och Berndt Jacobs uppmärksammades med gåva för sina
insatser med Björkös stigar.

§23

Mötet avslutas
Mötet avslutades
Efter mötet talade Andreas Beutler, Plan- och fastighetschef, Öckerö kommun
och Hans Andreasson, Vd Öckerö Fastigheter AB. De berättade om kommunens
planer med pågående framtagande av Fördjupad översiktsplan för Björkö och
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dess expansion gällande bostäder samt Öfabs planer för byggande av
hyresrätter på Centrumtomten på Björkö (gamla föräldrakooperativet)

Vid protokollet

_________________
Anna Törnqvist

Justerat av

_______________

____________________
Lena Alexandersson

Ann-Catrin Henriksson
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