
Protokoll fört vid årsmöte för Björkö Samhälls- och 
Samverkansförening 
 
7 april 2022 kl 18.30, Björkö skola 
 
 
§ 1 Ordföranden hälsar välkomna och förklarar årsmötet öppnat. 
 
§ 2 Årsmötet beslutar att godkänna kallelsen till mötet. 
 
§ 3 Årsmötet beslutar att godkänna dagordningen för mötet.  

bilaga 
 
§ 4 Årsmötet beslutar att välja Sven Hofving till ordförande för årsmötet. 
 
§ 5 Årsmötet beslutar att välja Niklas Fahlén till sekreterare för årsmötet. 
 
§ 6 Årsmötet beslutar att välja Göran Billvall och Berit Knutsson till justerare av 

årsmötesprotokollet. 
 
§ 7 Verksamhetsberättelsen föredrages. Helena Larsson ger en allmän bild av det 

gångna året. Owe Gissleholm berättar om Outdoorgruppens arbete. Lars-Gösta 
Alsterberg redogör för Plan- och bygggruppen. Johan Karlsson berättar om 
arbetet med kommunikationsfrågor. Niklas Fahlén berättar om Kulturgruppen. 
Lars-Gösta Alsterberg redogör för administration och ekonomi. 
Årsmötet beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen.  
bilaga 

 
§ 8 Redogörs för resultat och balansräkning. Årsmötet beslutar att godkänna  

resultat- och balansräkningen.  
bilaga 

 
§ 9 Revisorerna redogör för revisionsberättelsen. Årsmötet beslutar att godkänna 

revisionsberättelsen.  
bilaga 

 
§ 10 Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna 

verksamhetsåret. 
 
§ 11 Presenteras budget för 2022. Årsmötet beslutar att godkänna budget för 2022. 
 bilaga 
 
§ 12 Presenteras medlemsavgifter för 2022: 150 kr för ensamhushåll och 200 kr för 

familj. Årsmötet beslutar att godkänna medlemsavgifterna. 
 



§ 13 Presenteras förslag till arvoden: ordföranden 500 kr, sekr 500 kr, extern kassör 
2000 kr, redaktör för Björkö-Nytt 500 kr.  
Årsmötet beslutar att godkänna förslaget till arvoden. 

 
§ 14 Val av ordförande för 2022. Årsmötet beslutar att välja Helena Larsson till 

ordförande. 
 
§ 15 Val av övriga ledamöter.  

Årsmötet beslutar att välja följande ledamöter: 
 Ebba Knutsson ersätter Pelle Fasth (nyval 2 år) 
 Åsa Wernersson ersätter Ida Brogren (fyllnadsval 1 år) 
 Bernt Jacobs (omval 2 år) 
 
§ 16 Val av revisorer. 
 Årsmötet beslutar att välja följanderevisorer: 
 Ewa Wennström (omval) 
 Sara Almroth (omval) 
 
§ 17 Val av valberedning. 
 Årsmötet beslutar att välja följande till valberedning: 
 Jerker Knutsson (omval) 

Ingmar Alexandersson (omval) 
 
§ 18 Övriga frågor: 

Diskuteras parkering vid de nya lägenheterna, att bussarna inte går till färjan 
mitt på dagen, högerregeln vid utfarten från Bäckevägen till Skarviksvägen, 
synkning bussar och färja. 

 
§ 19 Föreningens ordförande Helena Larsson tackar mötesordföranden för ett gott 

jobb och avslutar årsmötet. 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Niklas Fahlén 
 
 
 
 
Justeras    Justeras 
 
 
 
Göran Billvall    Berit Knutsson 


