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Protokoll vid Björkö-Arholma

hembygdsförenings årsmöte 2021

Onsdag 14 juli kl 19,
Hembygdsgården, Stora Marumsvägen 13

Vid årsmötet deltog 29 medlemmar.

Dagordning

1. Mötets öppnande

Ordförande hälsade deltagande medlemmar välkomna till mötet som för dagen hölls utomhus i en ljum
sommarkväll.

2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet samt två personer att jämte ordföranden justera
dagens protokoll.

Valdes Lena Svenonius till ordförande och Magnus Appelberg till sekreterare för mötet. Anders Djerf och
Nilla Appelberg valdes till att justera protokollet.

3. Godkännande av kallelse och dagordning
Godkände mötet kallelse och dagordning.

4. Föredragning av verksamhetsberättelse, samt resultat- och balansräkning per 2020-12-31
Föredrog ordförande verksamhetsberättelsen samt föreningens resultat och balansräkning. Som ett
axplock ur den genomförda verksamheten har en lokalekonomisk analys genomförts tillsammans med
Väddönavet, engagemanget i SIKO har avslutats, och arbetet med att överta Hembygdsgården har
fortsatt oförtröttligt. Historiska kommittén har producerat Våra öar med bravur. Björköhänget, som
ordnades av Samtidskommittén, lockade 45 barn. Även Ateljérundan kunde genomföras trots
pandemirestriktioner. En ny kommitté har inrättats för att utveckla användningen av Hembygdsgården.
Läggs till handlingarna.

5. Föredragning av revisorernas berättelse
Per-Anders Flordal redovisar revisorernas berättelse. Revisorerna tillstyrker att resultat- och
balansräkningen godkänns.

6. Fastställande av resultat– och balansräkning
Fastställdes resultat- och balansräkning per 2020-12-31

7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelse och kassaförvaltare 2020
Beviljade årsmötet ansvarsfrihet för föreningens styrelse och kassaförvaltarare för år 2020.

8. Val av ordförande och personer till styrelse, revision, kommittéer och valberedning
a. Ordförande för år 2022

Omvaldes Lena Svenonius till föreningens ordförande för år 2022.

b. Två ordinarie styrelseledamöter för åren 2022 och 2023
Omvaldes Jerker Persson och Camilla Karlsson samt genom fyllnadsval valdes Lilian Gustafsson in som



ordinarie styrelseledamot.
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c. Minst en ersättare till styrelsen för 2022
Omvaldes Lennart Fransson, Jenny Damberg och Magnus Appelberg som ersättare. Genom nyval valdes
Håkan Winnberg (tillika sammankallande i Historiska kommittén), Yvonne Sjöblom samt Sofie Båtmästar,
den senare med uppdrag att vårda föreningens hemsida.

d. Två revisorer och en ersättare för 2022
Omvaldes Per Anders Flordal (sammankallande) och Bernt Ericsson som revisorer och som ersättare
omvaldes Anders Holmström.

e. Ledamöter i festkommittén för 2022
Omvaldes Camilla Karlsson (sammankallande), Berit Granberg, Helena Maxe, Maud Öhman, Lotta
Hedberg och Lena Svenonius till ledamöter i festkommittén.

f. Ledamöter i Kulturkommittén för 2022

Omvaldes Sigge Höglund (sammankallande), Lennart Fransson, Robert Sjöblom, Lilian Gustafsson, Eva
Nissen och Lena Gidlöf till ledamöter i Kulturkommittén.

g. Ledamöter i Ateljérundan för 2022
Omvaldes Lena Svenonius (sammankallande), Nina Boström, Karin Wahlström och Marie Svenonius samt
nyvaldes Nilla Appelberg till ledamöter i Ateljérundan.

h. Ledamöter kommittén för Hembygdsgården (ersättning för tidigare Samtidskommittén) för
2022

Omvaldes Per Frimodig (sammankallande), Jenny Damberg, Denise Duinker, Bo Gidlöf och Christian
Gillman.

i. Ledamöter i Historiska kommittén för 2022
Omvaldes Håkan Winnberg (sammankallande), Jerker Persson, Carl-Olof Cederblad, Anders Djerf och Per
Öhman, samt genom nyval Hanna Möcklin till ledamöter.

j. Ombud till det regionala hembygdsförbundets årsmöte
Valdes för 2022 föreningens ordförande med rätt att delegera detta uppdrag till annan medlem i
föreningen.

k. Ombud till Skärgårdens Trafikantförenings årsmöte
Omvaldes Anders Djerf som ombud till Skärgårdens Trafikantförenings årsmöte med specialuppdrag att
också bevaka bygdens trafikfrågor.

l. Högst fyra ledamöter och en sammankallande, till valberedningen för 2022
Omvaldes Börje Justrell (sammankallande), Maud Öhman och Henrietta Björkevald Meinke att vara
valberedning för 2022.

9. Meddelanden och rapporter från styrelsen och kommittéerna.
Historiska kommittén: Håkan Winnberg berättar att pandemin varit hämmande för arbetet men att
kommittén nu tar nya tag. Bland projekten ingår undersökningar om Vikingaskeppet och tidigare
uppgifter om att det skulle anläggas en stad på Björkö (men det blev Norrtälje) mm. Jerker Perssons
sammanställning om vad som skrivits om Björkö under tidigare år går vidare.

Kulturkommittén: Sigge Höglund berättar att man fattat ett principbeslut om att kulturprogrampunkterna
skall annonseras ut minst två veckor innan aktiviteten går av stapeln. Kommittén har nu en stomme till
program – och Sigge uppmanar alla att vara uppmärksamma på anslagstavlor, hemsida, Facebook mm.

Ateljerundan: Lena Svenonius meddelar att rundan nu har 40 utställare spridda över ön detta år, vilket är
rekord. Samlingsutställning kommer att finnas på Konstnoden (gamla skolan). Rundan sker sista helgen i
juli.

Björköhänget: Barngrupperna är i princip fullbelagda, men det finns fortfarande platser kvar i



vuxengrupperna. Programmet ligger på föreningens hemsida.
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Festkommittén har pga av pandemin haft mindre att göra – men Alltinget beräknas att bli av den 7
augusti.

Hembygdsgårdskommittén har haft svårt att ses under pandemin, men kommer förhoppningsvis komma
igång innevarande år.

Styrelsen har fått medel för att ta fram skyltar som informerar om Björkö och sevärdheter/
-vandringsleder för medlemmar och besökande. Styrelsen kommer att tillsätta en grupp av intresserade
för att ta fram dessa skyltar. Anders Djerf meddelar att det finns hjälp att få från Skärgårdsgruppen inom
Stockholms län Hembygdsförbund som arbetet med liknande skyltar.

10. Beslut om hembygdsföreningens fortsatta agerande angående Hembygdsgården.

Beslöt årsmötet att i enlighet med beslut från föregående årsmöte uppmana styrelsen att fortsätta
arbetet med att förvärva Hembygdsgården.

11. Medlemsavgift, styrelsens förslag, oförändrad 150 kr för första medlem och 30 kr för familjemedlem.
Beslöt årsmötet att avgiften skall vara oförändrad, 150 kr för full medlem, och 30 kr för familjemedlem
kommande år.

12. Motioner
Inga motioner har inkommit.

13. Övriga ärenden
Anders Djerf informerar om de stadsvandringar han håller i Norrtälje (som fyller 400 år nästa år).

14. Avslutas mötet
Ordförande tackar för visat intresse och önskar en fortsatt fin sommar.

Mötet avslutas sedan med att Robert Sjöblom och Anna Viola Hellberg berättar om Björkö Konstnods
utveckling.  Arbetet med att få ordning på lokalerna i gamla skolan har pågått (och pågår), samtidigt som
det varit många konstnärer under korta eller längre vistelser.  Det finns en önskan om att samarbetet
mellan konstnoden och björköborna kan utvecklas och att de två husen fylls med aktiviteter året om.
Med stöd från Leader landsbygdsutveckling (EU-projekt) har de ekonomiska möjligheterna förbättrats
och innevarande år kommer fokus ligga på sten i olika former. Konstnodens deltagande konstnärer har
tagit fram ett antal objekt med QR-koder i vilket t ex Carl-Olofs Cederblads arbete med stenhuggeriet
ingår. Under Ateljérundan är det öppet hus på Konstnoden.

Magnus Appelberg Lena Svenonius
Sekreterare Ordförande

Justeras

Anders Djerf Nilla Appelberg

www.bjorkoarholma.se

http://www.bjorkoarholma.se/

