
Protokoll 
BSSF Björkö Samhälls- och Samverkansförening  
 
Styrelsemöte torsdag 24 februari 2022, 18.00 i BMS lokalen 

 
 
1) Mötet öppnades av ordförande  

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

Helena Larsson, Pelle Fast, Anna Törnqvist och Berndt Jacobs samt från 18.30 (§4c) 

även Ida Brogren. 

 

3) Dagordningen godkändes. 

 
4) Rapporter från projektgrupperna: 

A) Ekonomiskgruppen redogjorde för nuläget gällande arbetet med årsbokslutet för 2021 

och arbetet med årets budget.  

B) Kommunikationsgruppen presenterade olika förslag på ny storlek på Björkö Nytt och 

olika offerter från tryckerier. Helena och Johan tog på sig att välja en av de som vi testar. 

www.bohus-bjorko.se är nu ”vår”. Innan var det .nu.  

C) Besöks- och företagsgruppen önskar få in grundtexter från varje grupp med dess mål 

och syfte. Materialet sänds till Johan för sammanställning. Varje styrelsemedlem sänder 

även med en kort presentation av sig själv till Johan som sedan kan finnas på hemsidan.  

D) Plan-och byggruppen meddelade att Öfab är ok med att föreningen hyr Västergårdsby 

OM inte hemtjänsten behöver den.  

E) Kulturgruppen meddelade att Siljans bod snart öppnar igen samt att filmfestivalen 

flyttats fram och att de har önskningar om att förverkliga idéer på Tors holme.  

     

5) Beslut att inte stå fast vid Leaderansökan för tennisbana då den frågan utretts på ön.  

6) Information om trafikfarlig korsning på Skarviksbvägen tar Lars-Gösta med sig till Rikard. 

Sporre på kommunen som arbetar med FÖP för Björkö.  

http://www.bohus-bjorko.se/


7) Det har anmälts till kommunen om nedblåsta träd som skadades efter branden. 

Kommunen vill dock inte göra åtgärder.  

8) Planering för Årsmötet 7 april. Ida och Pelle meddelade att de tyvärr inte kan fortsätta 

som ledamöter. Valberedningen ges denna information inför förfrågningar om fyllnadsval 

och nyval.  

9) Övriga frågor – Önskningar om mötesstart kl 18. 30 samt att tidsbegränsa styrelsemöten 

till max 2 timmar per möte framfördes och beslutades att genomföras.  

10)  Nästa möte är föreningsstämman 7 april. Kallelse till mötet ska ske enligt stadgarna.  

11)  Mötet avslutades. 

 

Bohus-Björkö 2022-03-03 

 

Sekreterare:    Justerare tillika ordförande: 

____________________   ___________________ 

Anna Törnqvist   Helena Larsson 

   

 

 


