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AKTIVITETER I KORTHET
 

1.      Styrelsens sammansättning 2009
 
Till styrelsen år 2009 omvaldes Pierre Åman, Maria Uggla samt Börje Gustavsson.
Nyval till styrelsen skedde med
Rickard Svensson,  Magdalena Dahlgren, Bengt Engström  samt Sonja Josefsson.
 
I konstituerande styrelsemötet 19 mars valdes Pierre Åman till ordförande samt sammankallande och Sonja
Josefsson till sekreterare i föreningen.
Utöver själva styrelsen tillkommer representanter för öns föreningar.
Församlingshemmet – Monica Olsson
Fotö GIF – Eva-Stina  Björk, suppl.  Raymond Englund
Fotö Skolråd – Susanne Thynelius
Sion – Peter Jörnestrand, suppl. Johannes Gustavsson
Hamnföreningen- Holger Josefsson, suppl. Elis Gustafsson
 
 
Styrelsen har fördelat olika ansvarsområden såsom badplatser, lekplatser, kontakt med kommun samt nycklar till
div. skåp, bodar.
 

2.      Protokollförda sammanträden och andra möten.
 
4 ordinarie styrelsemöten samt årsmötet.
Styrelsen har inte i år deltagit aktivt i möten anordnade av kommunen.
Däremot har vi fört enskilda samtal med kommunansvariga om åtgärder runt vår ö som skett
utan vare sig vår eller samhällsmedborgarnas vetskap.
 

3.      FotöNytt
 
2 nr utkomna
      4.   Skrivelser förhandlingar mm och resultat
 
Årlig förhandling med Kultur och Fritid
Resultat:
 
Påskefyren – kommunen bett att någon skall ta på sig ansvaret för tillstånd på Fotö.
Resultat: inte heller detta år har det funnits någon villig att ta på sig personligt ansvar för fyren. Men även i år
genomfördes påskfirandet på sedvanligt sätt och utan farligt innehåll i
fyren.
 
Avtal mellan kommunen och Samhällsföreningen fortsätter för lekplatsen i Krögen.
Resultat: Nya lekredskap monterade.
 
Förfrågan till kommunen om ansning av träd längs utmed Stora Vägen.
Resultat: Kommunen tar ej ansvar för detta.
 
 
5  Aktiviteter
 
Fritidskontoret gjort avtal för att sköta toa och strand städning i Vivi Badplatserna Vivi och Hummerskär. 
Reparationer av stegar mm har gjorts och ev kommer någon av stegarna att bytas ut eller lagas ytterligare inför
kommande badsäsong.
Vivi röjdes från sly och iordningsställdes under städdagen.



Stegar och trampolin ditsatta och borttagna efter badsäsongens slut.
 
Kilen
Ted Rosengren har sammanställt div förslag till försköningsåtgärder för Kilen. Dessa visades för samtliga
deltagare i föregående årsmöte. Arbetet ännu ej färdigställt.
 
Parken
Underhåll av denna utfördes i samband med städdagen. Firman Nordins trädgårdar deltog denna dag med arbete,
anvisningar och råd till oss om hur vi på bästa sätt sköter om vår nygamla park.
 
Posten
Återigen måste vi påminna om att de som inte vill ha reklam i sin postbox måste meddela detta till posten.
 
Städning:
Den årliga städdagen genomförd med många deltagare. Efteråt samlades deltagarna till den sedvanliga
korvgrillningen, fika samt lotterier.
 
 
5        Ekonomiskt stöd har utgått till följande.
 
Arrangemang typ städdag, årsmöte med div ätbart                               1722  kronor
 
Fotö Nytt tryckning                                                                                 456  kronor
 
Vatten och soptömning i parken ,lekplatsen och Vivi                           7 530  kronor
 
Städning i Vivi via bidrag från kommun                                               9 000  kronor
 
Reparation av badstege                                                                            972  kronor
 
Skötsel av parken                                                                                 7 836  kronor
 
Inköp till Kilen                                                                                         531  kronor
 
Övrigt se revisionsrapporten.                                                                                     
 
För en del av kostnaderna ovan har stöd utgått från kommunen—Tack för det.
 
6        Medlemsantal
 Under år 2009  har 214 personer betalat års avgiften 50 kr per vuxen.
Speciellt tack till de familjer som bidragit också med avgift för barnen i familjen.
 
 
 
Fotö 12 jan.2010
 
 
 
Sonja Josefsson
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