
Protokoll nr 4 

BSSF Björkö Samhälls- och Samverkansförening  
 

Styrelsemöte torsdag 9 december 2021, 18.00 Björkö Skola 
 
1) Mötet öppnades av ordförande som även hälsade alla välkomna 

 

2) Närvarande:, Niklas Fahlén, Lars-Gösta Alsterberg, Johan Karlsson, Owe Gissleholm, 

Helena Larsson, Pelle Fast och digitalt Anna Törnqvist. 

      Frånvarande: Berndt Jacobs och Ida Brogren. 

 

3) Dagordningen godkändes 

 

4) Medlemsmöte 22/11 för samgåendet Björkö Samhällsförening och Björkö Samverkan 

gick att genomföra och beslut togs av de närvarande om godkännande av samgående 

mellan föreningarna. Samma organisationsnummer men nu med nytt namn och nya 

antagna stadgar. Från 22 november 2021 heter föreningen Björkö Samhälls- och 

samverkansförening (BSSF).   

 
5) 23 november hade Björkö Skola en invigning/öppet hus för alla intresserade. Det var 

många på plats för att se lokalerna som barnen nu huserat i utan besök i snart 1 år.  

 
6) Actionpunkter redovisades och diskuterades  

a) Lars-Gösta redovisade ekonomi- och administrationsgruppens arbete sedan senaste 

mötet. Januari - november 2021. Året resultat väntas bli minus 4000 - 5000 kr. 

Niklas har gått igenom varje insättning och försökt bena ut vad som rör medlemskap 

genom att tex granska meddelanderutan per insättning. Resultatet ger 83 

inbetalningar för hushåll (medlemskap) år 2021 och 27 inbetalningar för medlemskap 

inför 2022 varav 22 rör hushåll. Medlemskapet är alltså lägre än befarat. Kommande 

år följs medlemskapet upp löpande och styrelsen ser på hur det kan ökas.   

 

b) Lars-Gösta stämmer av med Öfab om hyresreglering efter diskussioner på förra 

styrelsemötet. Öfab har sitt nästa styrelsemöte i slutet av januari och har då lovat ta 

upp frågan. Det finns intressent som kan betala hyra som kan täcka stor del av 

årshyran. 

c) Helena följer upp så styrelsen får skriftligt från kommunen gällande vilka fyra platser 

som är avsedda för besökare. Kommunen har lovat att de ska markera upp de fyra 

platserna så de syns. 



 
d) Svar från Västtrafik om ändrade hållplatsnamn, Equmeniakyrkan och Hagen men fick 

gehör, men inte ”Björkö skola” då Västtrafik inte vill ha institutioner. Kommer istället 

heta Bäckevägen. 

 

e) Johan fortsätter följa upp mail och domänhanteringen för föreningen. Gamla 

samverkanshemsidan stängs ner. Förslag görs för infomail till de olika grupperna. 

  

f) Gällande Björkö-Nytt så kommer kartorna för utdelningsadresserna förtydligas genom 

att områdena även ringas in på karta. Inkomsterna för tidningen ses över under 2022.  

 

g)  Punkten stryks då den redan hanterats.  

7) Diskussion om Projektgruppen Besöks- och Näringsliv/Företagare – värdeerbjudande. 

Owe föreslog en QR kod kopplat till Outdoorkontot och skyltar som kan sättas upp längs 

stigarna. Johan erbjöd sig att hjälpa till med genomförandet. 

 

8) Information från övriga projektgrupper – Företagsgruppens önskar hjälp med att definiera 

och marknadsföra sig. En projektgrupp med Johan, Lars- Gösta och fler externa 

intressenter startar upp för att definiera syfte och nytta för alla deltagare i gruppen och 

dess projekt.  

 

9) Övriga frågor.  

a) Minnesanteckningar från Ö-rådsmötet gicks igenom. Inget specifikt från Björkö där. 

b) Björkö eller Bohus-Björkö som namn på valdistrikt har varit uppe för önskan om 

ändring. Det gick inte att ta bort postortnamnet ”Bohus” inför nästa val men vi kan 

återkomma inför nästa gång. 

c) Diskussion om formen/inbjudan för andra föreningars medverkan som medlemmar i 

BSSF fortsätter under 2022. Niklas fixar inloggning till kommunens företagsregister till 

nästa möte.  

d) Det kommer finnas möjlighet att ladda elbilar inom kort vid gympahallen. Två 

elbilsplatser för kommunen och två för andra att nyttja mot betalning.  

 
10)  Nästa styrelsemöte är 20 januari kl 18.  

 

11)  Mötet avslutades 

 

Björkö 2021-12-30 

Vid ”pennan”    Justerare: 

_________________________  ________________________ 

Anna Törnqvist   Helena Larsson 


