
Protokoll nr 5 

BSSF Björkö Samhälls- och Samverkansförening  
 
Styrelsemöte torsdag 20 januari 2022, kl 18.00 via Teams 

 
 
1) Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkomna.  

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

Gissleholm, Helena Larsson, Pelle Fast, Anna Törnqvist, Bernt Jacobs.  

Frånvarande: Ida Brogren  

3) Dagordningspunkt om behov av ny dator till kassörens användning lades till.  

4) Ekonomigruppens rapport i samband med årsskiftet presenterades av Lars Gösta. 

5) Ekonomigruppens planering grundad på utredning av medlemsavgifter, samt 

kostnader/intäkter från Björkö-Nytt gicks igenom. Följande punkter noterades extra: 

• I framtiden delas konton upp på olika poster såsom medlemsavgifter, donationer, 

insamlingar etc 

• Kommunbidrag på 6000 kr löper vidare.  

• Föreningen är nu noga med att balansera kostnaderna och medlemsintäkterna vid 

årsskiftet mellan de olika två åren.  

• Prognos för år 2021 blir då - 8 832 kr.  

• Utredningsmöte kommer hållas med kassör Susanne inför nästa möte. 

• Tillagda frågor som utreds till nästa möte:  Ingående balans uppdatering, konto för 

städning och renhållning ska undersökas vad det innehåller för kostnad, även vad 

som finns i kostnaden bankkonto. 

6) Västergårds by – Fortsatt dialog med Öfab om hyresnivå. Får vi till en hyresnivå som 

kommer täckas av intresserade hyresgäster så kommer projektgrupp att startas upp. Ej 

klart än vid dagens möte.  

7) Domän- och mailhantering för BSSF. Johan ha haft möte med Peter på ”Runan”. 

www.bohus-bjorko.se länkas direkt till www.bohus-bjorko.nu. Domänen ska behandla 

samverkansgrupperna och projekt. Event och besöksnäringen styrs till 

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


www.upplevbjorko.se. Styrelsen överens om att det är lämplig med bohus i namnet 

eftersom www.bjorko.se är upptaget. Idag betalar Hamnen all kostnad för 

www.upplevbjorko.se vilket på sikt föreslås föras över till BSSF. 

8) Aktioner för Företagsgruppen /Besöksnäring. Här arbetar gruppen vidare med att 

summera ett koncept med fördelar för föreningar och företag att vara medlemmar. 

Representanter från respektive förening och företag samlas sedan till möte.  

9) Information/inbjudan till andra föreningar till medverkan i  

BSSFs verksamhet. Denna dagordningspunkt slogs ihop med ovanstående.   

10) Namn på valdistrikt godkänt– namnet Björkö är nu godkänt av Skatteverket. 

11) Rapport från projektgrupperna:  

Outdoorgruppen informerar via Owe om att stigarnas spångar än hala. Hönsnät kommer 

därför att läggas på många spångar. Lars-Gösta berättade att en ny omgång ”Hitta Ut” 

kontrollstationer ska läggas ut nästa vecka och att de gärna vill att några stationer finns 

även på södra slingan. Projektet med minneslund har gått ut med enkät angående om 

Björköbor önskar att projektet drivs vidare. Gällande Fördjupad översiktsplan så har 

kommunen nu fått in många förundersökningar. De kommer snart presentera 

undersökningar och Plan-och byggruppens arbeten för politiker. Därefter kommer Plan -

och byggruppen att få träffa FÖP ansvarig igen. Gällande Öfabs byggnation på 

centrumtomten följs det upp av Lars-Gösta inför nästa möte.  

12) Kallelse till Örådsmöten och Medborgadialog under 2022 sänds ut från Helena. Bra om 

flera från styrelsen kan delta.  

13) Planering för Årsmöte. Föreslagna dragplåster är Annelie Pompe som är ambassadör för 

kommunen eller Sandra Osberg som är turist och näringslivsansvarig. Lars-Gösta frågar 

när Annelie eller Sandra kan. Datum för årsmötet bestäms på nästa styrelsemöte.  

14) Övriga frågor  

• Parkeringsplatsen vid Öfabs förskola är idag stängd. Varför följs upp av Lars -Gösta. 

• Johan har hittat en begagnad dator för 2500 kr på Inrego som han köper in till 

föreningen för kassören bruk .  

http://www.upplevbjorko.se/
http://www.bjorko.se/
http://www.upplevbjorko.se/


15) Nästa möte Torsdag 24 februari 2022 kl 18.00 

16) Ordförande tackade för mötet och avslutade det.  

 

 

Björkö    2022-01-20  Björkö  2022-01-20 

 

 

_________________  __________________ 

Anna Törnqvist  Helena Larsson 

Sekreterare   Justerare 

   


