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  Bilaga 1 
 

 
 

Björkö delägarlag 
 

Delägarna i Björkö delägarlag kallas till ordinarie delägarstämma  
 onsdagen den 29 mars 2023 kl. 18.00 i Björkö UF:s lokal i Björköby 
 
Föredragningslista 
 
1. Mötets öppnande 

2. Val av ordförande, viceordförande, sekreterare och protokolljusterare för mötet 

3. Konstaterande av stadgenlighet och beslutförhet 

4. Val av rösträknare och godkännande av röstlängd 

5. Framläggande av protokollet 

6. Godkännande av föredragningslistan 

7. Behandling av i § 6 av delägarlagets stadgar nämnda ärenden 
 7.1 Verksamhetsredogörelse för perioden 1.1.2022 – 31.12.2022 

 7.1.1 Styrelsens redovisning för verksamheten under senaste redovisningsperiod 
 7.1.2 Styrelsens redovisning för räkenskaperna under senaste redovisningsperiod och 
  granskarnas utlåtande över skötseln och förvaltningen 

 7.2 Fattas beslut om fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen 
och övriga redovisningsskyldiga 

 7.2.1 Beslut om åtgärder föranledda av det fastställda bokslutet 
 7.3 Fastställande av arrenden, övriga avgifter samt investeringar 2023 
  7.3.1 Fastställande av arrendeavgifter 
  7.3.2 Fastställande av serviceavgifter 
  7.3.3 Fastställande av investeringar 
 7.4 Fastställande av arvoden, reseersättningar och dagtraktamenten 
 7.5 Val av styrelserepresentanter och verksamhetsgranskare för 2023 
 7.6 Behandlas och beslutes om verksamhetsplan och budget för 2023 
 7.7 Fattas beslut om fiskerättigheten per fiskeredskap för delägarna 
 7.8 Fattas beslut om vården och nyttjandet av delägarnas fiskevatten 
  7.8.1 Fiskargillet uppmanas att inkomma med förslag på möjliga restaureringar av 

fiskebäckar inom ramen för pågående fiskevårdsprogram 
 7.9 Redogörelse för Fiskargillets verksamhet 
 7.10 Fattas beslut om utarrendering av vatten- och markområden 

7.10.1 Utarrendering av vattenområden 
7.10.2 Anhållan om förlängning av arrendekontrakt 

1. Arrendekontrakt nr 274, holme utanför Flugoskat 
2. Arrendekontrakt nr 241, Aspklobbskatan 
3. Arrendekontrakt nr 646, fårbete Krokbådan och Södra Nikersgrund 
4. Arrendekontrakt nr 490, holme utanför Pelloskrokskatan 
5. Arrendekontrakt nr 447, Södra Rönnskärsgrund 

7.10.3 Anhållan om överföring av arrendekontrakt 
1. Arrendekontrakt nr 535, Tribbonskär 
2. Arrendekontrakt nr 503, holme utanför Bässkrokskatan 
3. Arrendekontrakt nr 582, Bysgrund 
4. Arrendekontrakt nr 488, tomt på Ryssjebådan 



  
   

5.  Båthusarrendekontrakt nr BH8 (plats A107, andel 1/1), Svedjehamn 
6. Båthusarrendekontrakt nr BH9 (plats A108, andel 1/2), Svedjehamn 
7. Arrendekontrakt nr 163, Blickjussusrevet 
8. Arrendekontrakt nr 265, Fläsket 

7.10.4 Anhållan om nya arrendeavtal 
1. Tomt vid Sjövik, 2000m2 
2. Bastubyggnad Svedjehamn 

7.10.5 Anhållan om minskande av arrendetomt 
  1. Arrendekontrakt nr 676, Norra Fjärdsgrund 

 
8. Behandlas och beslutes om i kallelsen nämnda ärenden 

8.1  Skötselersättning för väg 
  1. Björkö västra skogsbilväglag anhåller om skötselbidrag 
  2. Björkö östra skogsbilväglag anhåller om skötselbidrag 
  3. Börsskärsvägens väglag anhåller om skötselbidrag 

 8.2 Anhållan om bidrag 
  1. Föräldraföreningen för Replot-Björkö skola anhåller om bidrag 
  2. Björkö båtklubb r.f. anhåller om bidrag 

 8.3 Muddring vid Svedjehamn 
 8.4 Bodagården - status 
 8.5 Byabastun, planering och eventuell placering etc 
 8.6 Avverkningsplan 
 8.7 Kungörelse från Regionförvaltningsverket angående sökande av tillstånd enligt 

vattenlagen för konstruktioner som hänför sig till fast färjetrafik över Korsbådafjärden, 
Korsholm 

 8.8 Replot-Vikarskat farled 
 8.9 Fångst av mink på Valsörarna 

 
9. Beslut om de kostnader som delägarlaget ålägger delägarna att betala i enligt med 

envars delägarandel eller på någon annan av delägarlaget fastställd grund 
 
10. Övriga ärenden 
 

11.  Avslutande av stämman 

 
 Björköby den 15 mars 2023 
 Styrelsen 
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