
Protokoll 
BSSF Björkö Samhälls- och Samverkansförening  
 

Styrelsemöte 17 jan 2023, 18.30 i Björkö skola 
 
 
1. Mötet öppnades av ordförande Helena Larsson som hälsade alla välkomna.  
 
2. Närvarande: Johan Karlsson, Lars-Gösta Alsterberg, Åsa Vernersson, Ebba  
   Knutsson, Owe Gissleholm, Helena Larsson, Anna Törnqvist, Berndt Jacobs och 

Niklas Fahlén  
 
3. Dagordningen godkändes 
 
4. Besök av valberedningen (Ingmar Alexandersson och Jerker Knutsson) 
 

Genomgång av vilka ledamöter som redan är valda för ett år till och vilka som  
är aktuella för omval. Beslutade att vi bör ha hälften av ledamöterna valda på  
ett år och andra hälften på två år. Valberedningen lämnar sitt förslag till  
årsmötet. Flaggande för att det kan bli aktuellt att finna en ny kassör. 

 
5.  Rapporter från projektgrupperna: 
 
Ekonomi- och administrationsgruppen  
Prognosen för 2022 är att föreningen haft ca 70 000 kr i intäkter och ca 43 000 kr i kostnader 
vilket ger en prognos för året på strax under 27 000 kr i överskott.  
Ökningen beror till stor del på att Björkö-Nytt under 2022 varit i ekonomisk balans för de två 
nummer som givits ut. Föreningen har även fått mottaga överskottet på 5000 kr från 
bakstugan i Västergårdsby för intäkter under 2022.  
Niklas redogjorde för medlemsantalen. År 2021 hade föreningen 85 medlemmar och år 2022 
hade antalet medlemmar ökat till 150. Medlemsintäkterna för 2022 motsvarar drygt 30.000 
kr.  
Ebba följer upp föreningen Björköbarnens eventuella intresse av att gå med som en ”Grupp” 
i BSSF i stället för att behöva lägga ner sin verksamhet om de inte får en styrelse. 
 
Kommunikationsgruppen  
Det är nu dags att kommunicera ut medlemsavgiften för 2023. Johan sammanställer ett 
utskick som innehåller både medlemsavgift och kallelse till årsstämman. Viktigt att försöka få 
in namn på inbetalningar för personer över 16 år (gräns enligt stadgar) och mailadress. 
Diskussion fördes angående om Björkö-Nytt bör ges ut oftare än 2 ggr per år.  
Beslut att behålla två gånger per år även under 2023 men att justera tiderna för tidningen 
från juni till maj och från december till oktober. Utvärdera och ev. lägga till ett nummer 
under 2024.  
       
 



 
Plan-och byggruppen  
 Markarbetena på centrumtomten är igång inför byggandet av hyreslägenheter där. 
Gruppen följer upp behovet av förtur för etablerade Björköbor så det blir omflyttningar. 
Granskningsprocessen av fördjupad översiktsplan för Björkö (FÖP) har planerad visning på 
Björkö vecka 8. Plangruppen önskar ha ett förmöte med ansvariga under vecka 6. 
 
Besöks- och företagsgruppen  
Johan har kontakt med flera aktörer på Björkö som kommer samlas och samordna olika 
aktiviteter inför sommaren 2023. Tiderna för eventen kommer sedan att läggas in på 
Upplevbjorko. Johan ber Peter att uppdatera numret för Björkö-Nytt på hemsidan. 
 
Kulturgruppen 
Gällande Tors holme så kommer en första skiss med trädäck tas fram och lämnas till   
hamnstyrelsen.  
Tips till alla ledamöter att gå in på www.arvsfonden.se och läsa under ”Godkända projekt” 
för att se möjligheter för kommande projekt.  Även Leader går att söka pengar från.  
  
Outdoorgruppen  
Berndt rapporterade att badstegarna på Tors holme är i akut läge av reparation och/eller 
utbyte. Två trasiga stegar går att svetsa ihop till en fungerande stege. Föreningen har fått 
trappsteg från kommunen tidigare som kanske kan användas men som inte har bra kvalitet. 
På Strömskär skulle det passa med en ny uppfällbar stege. Owe pratar med kommunen om 
dessa behov när han träffar dem nu på tisdag.  
Kommunen önskar förlänga vandringsleden ”Kuststigen” även till att inkludera Björkö. De 
önskar då att den förläggs i norra änden av ön. Förslaget är att i första hand få den på 
sträckan från skjutbanan till Bovik. Västkuststiftelsen kommer att prata med 
fortifikationsverket om tillstånd. Ärendet följs upp av Owe. Outdoor är i behov av en bra 
motorsåg för att hålla stigar öppna.  
Styrelsen beslutade att ge Owe i uppdrag att köpa en passande såg för ändamålet som 
föreningen betalar.  
 
6. Uppföljningspunkter Gruppmallar 

Påminnelse om Åsas mall. Uppföljningspunkt för varje grupp att slutföra.  
Uppdaterad mall sänds ut igen och inför nästa möte fylls den i av alla 
grupperna så de finns klara till årsstämman.  

 
7. Övriga frågor 

Owe meddelade att föreningens nya logga är under utveckling nu. 
 
Anna meddelade att föreningen fått en inbjudan från BID Hyppeln att samverka  
gällande metoder för platssamverkan och att se på plats vad de skapat där. 
Anna håller kontakten med deras representant och intresserade ledamöter 
åker dit när båtarna ligger i havet.  

 
8. Nästa möte 
       Torsdag 23 februari kl 18.30 i Björkö skola. Årsstämma söndag 19 mars kl 16. 

http://www.arvsfonden.se/


 
9. Mötet avslutades. 

 
Bohus-Björkö 2023-02-01 
Sekreterare:    Justerare tillika ordförande: 
 
____________________   ___________________ 
Anna Törnqvist   Helena Larsson 


