
Protokall
Bj örkö Samhällsfö ren ings extra medlemsmöte
Medlemsmöte 22 november 2A21, 18.30 i Björkö Skola

l) Mötet öppnades av ordförande som även hälsade alla välkomna
Närvarande: 13 medlemmar deltog på mötet varav 7 medlemmar tillhörde styrelsen.

2) Kallelsen godkändes. lnformation har funnits 1 mån innan på fysiska anslagsiavlor, på

föreningens hemsida och på Björkö anslagstavla på Facebook.
3) Dagordningen godkändes
4) Helena Larsson valdes till mötesordförande
5) Anna Törnqvist valdes till mötessekreterare
6) Roy Andreasson och Berit Knutsson valdes till justerare av mötesprotokollet

7) Beslut togs om samgående mellan Björkö SamhällsfÖrening och Björkö Samverkan.
önskan om sammanslagning har informerats om i olika instanser så som via BjörköNytt,

Hemsidan, Facebook och beslutet som togs på årets foreningsstämma. I och med att
samma beslut tagits på fuå medlemsmoten har det nu vunnit laga kraft enligt stadgarna
och "nya" föreningen heter nu "Björkö samhälls-och samverkansfÖrening". Föreningen
har samma organisationsnummer som tidigare.

8) Beslut togs om att godkänna nya stadgar enligt samma fÖrslag som beslutats även på

årets föreningsstämma. Önskan om stadgeändingar har informerats om i olika instanser
så som via BjörköNytt, Hemsidan, Facebook och beslutet som togs på årets
föreningsstämma. I och med att samma beslut tagits på två medlemsmöten har det nu

vunnit laga kraft. Därmed gäller från nu de nya stadgarna för föreningen. Medlemmarna
gav styrelsen i uppdrag att ändra ordet'mantalsskriven" i stadgarna till "folkbokford"

9) Niklas Fahl6n redovisade ekonomi-och administrationsgruppens arbete med

sammanställningen av föreningens ekonomiska rapporter för 2021 . Prognosen visar ett
troligt resultat på - 5500 kr. Niklas berättade även att styrelsen kommer behandla frågor
kring budget, intäkter och medlemsregister inför och under är 2022.

10) Som övriga fråga togs upp att fdreningens hemsida behÖver uppdateras.

11) Mötet avslutades av ordföranden som tackade for visat intresse och bjöd in till

efterföljande foreläsniing av traflkverkets utredare Patrik Benrick för presentation av

Atgärdsvalstudien angående väg 1 55.

Mötessekreterare

Anna Törnqvist


