
Protokoll nr 2 
Björkö Samhälls– och Samverkansförening 
 
Styrelsemöte måndag 4/10 18.00 i BMS lokalen 

 
 

1) Mötet öppnades och ordförande hälsade alla välkomna 

 

2) Närvarande: Berndt Jacobs (från punkt 4b), Lars-Gösta Alsterberg, Niklas Fahlén, Ida 
Brogren (via länk), Johan Karlsson, Owe Gissleholm, Helena Larsson, Pelle Fast och 
Anna Törnqvist 

 
 

3) Dagordningen godkändes 

 

4) Rapporter: 

 

a) Aktuell resultaträkning för den nya föreningen och budgetunderlag. 

Då nya kassören ännu ej har fått behörighet så skjuts denna agendapunkt fram till 

nästa styrelsemöte. Helena och Lars-Gösta samverkar för att få till alla underskrifter 

och papper som behövs för bankens godkännande. 

 

b)  Arbetsmöte för ekonomifrågor - förslag om inskaffande av dator 

Kallelse till mötet sker när kassören fått sin behörighet. Beslut togs om att kassören 

ska ha tillgång till dator genom föreningen för att hantera föreningens ekonomi på. I 

nuläget har Lars-Gösta lånat ut en dator. När den inte anses fungera längre så 

tillfrågas först om någon i styrelsen har ny lånedator innan en dator köps in. 

Eventuellt inköp av dator ska inte överstiga 5000 kr.   

 

c) Projektgrupp för frågan om medlemsregister och analys av begreppet 

”medlem” 

Frågan hanteras när gruppen för ekonomi – och administration träffas för att även 

diskutera ekonomifrågorna. 

 
 

d) Skyltar till Framnäs  

Helena säkerställer förankringen inom kommunen innan skyltarna sätts upp.  

 

 

 



e) Nya stadgar - arbetsförslag – efter ändrad lydelse av §13, samt analys av 

begreppet ”medlem”  

Även denna punkt tar ekonomi -och administrationsgruppen med sig till nästa möte.  

 

f) Inköp av ny röjsåg – finansiering och placering  

Finansieringen säkrades till stor del genom insamlingsupprop via Facebook. Till hur 

stor del ser vi när kassören fått sin behörighet men uppskattningsvis 8000 kr. 

Underhåll och reparation av sågen bekostas av föreningen. Sågen finns förvarad hos 

Thomas Axelsson och lånas ut till medlemmar för bruk av den på öns gemensamma 

stigar och buskage etc.  Berndt Jacobs tog på sig att vara första instans att besiktiga 

sågen innan den lämnas in för reparation för att se om den kan åtgärdas utan 

inlämning.  

5) Information från Grupperna  

• Outdoor = Parkering iordningställd av kommunen nära utegymmet. Undersöker 

om de kan köpa in begagnade riktiga Frisbeegolfkorgar. Badstegarna är kvar i 

vattnet men kan så vara då många vinterbadar. 

• Kultur = Undersöker om det går att ha utomhusaktiviteter i brottet på Tors holme. 

”Gamla bamba” kan hyras av Öfab för öns behov om Bssf står som mellanhand. 

Förhoppningen är att där ska kunna bakas bagebröd, kunna vävas och ha möten. 

• Kommunikation = Björkö Nytt ger gärna ut ett nummer till i december 

• Plan- och bygg = Björköbor har bjudits in och många har deltagit aktivt i olika 

fokusgrupper som gett återkoppling till kommunens ansvariga för framtida nya 

översiktsplanen. Grupperna har fokuserat på: 1) Plan-och bygg (var, vad och när 

bör byggas). 2) Mobilitet (trafik), 3) Björkös identitet och kultur (vad identifierar ön 

och hur kan det som är bra bibehållas), 4) Natur (vad är viktigt att bevara och 

varför), 5) Barn -och äldreperspektivet (hur deras intressen tas tillvara på ön 

framöver). 6) Minneslundgruppen har precis startat. Alla grupperna har fått arbeta 

med samma scenario: Hur påverkas ön av 200 bostäder, av 300 bostäder och av 

400 bostäder. Gruppernas summering är insända och uppföljning är inplanerad 

med kommunen.  

• Besök- och företag = Inget nytt att rapportera 

• Ekonomi – och administration = Samlas inom kort för möte ihop med kassör 

 

6) Medlemsmöte för nya stadgar före årets slut 

Datum beslutades till 22 november kl 18.30. Förslagsvis i skolan. Helena bjuder in 

föreläsare från Trafikkontoret till mötet som pratar om brofrågan. 



  

7) Övriga frågor fanns inte 

 

8)  Nästa möte beslutades till måndag 8 november klockan 18.00 i Skolan om ej annat 

meddelas i kallelse.  

 

9)  Mötet avslutades 

 

 

Björkö, 2021-10-21 

 

 

Sekreterare: _________________                     Justerare: ___________________       

 Anna Törnqvist                                 Helena Larsson 


