
 

Årsberättelse för Fotö Samhällsförening 2019 
  

Styrelsens sammansättning samt revisorer 2019: 

Till styrelsen år 2019 omvaldes, Sonja Josefsson, Bengt Engström, Johan Sellgren, Annika 

Jansson, Bert Corneliusson, Sigbritt Oskarsson, Magnus Jonasson, Bosse Johansson och 

Christina Ivarsson. Ny ledamot: Camilla Rydenskog. 

 

På konstituerande styrelsemöte omvaldes Magnus Jonasson till ordförande och Sonja 

Josefsson till kassör. Johan Sellgren valdes till vice ordförande och Christina Ivarsson valdes 

till sekreterare med Sigbritt Oskarsson som vice sekreterare. 

Styrelsemedlemmar valda av föreningarna: Sion: Amanda Holm, Hamnföreningen:  Holger 

Josefsson (tom 30 juni), Johannes Holm (from 1 juli) (suppl. Elis Gustafsson), Fotö GIF: 

Elisabeth Andersson (suppl. Raymond Englund) samt Fotö skolråd: Vakant.  

Revisorer: Ullacarin Karlsson och Holger Karlsson  

Valberedning: Gunnar Agnesson och Pierre Åman  

Protokollförda sammanträden samt andra möten. 

Sex styrelsemöten har avhållits samt ett årsmöte. Kommunens Ö-rådsmöten har 

representerats av Bengt Engström och Bert Corneliusson.  

Årsmötet 

Fotö Samhällsförenings årsmöte var välbesökt och förutom stadgeenliga punkter och 

hedervärda utmärkelser enligt nedan, så fick vi lyssna till information av nytillträdde 

ordföranden för kommunstyrelsen, Jan Utbult, samt filmvisning om Fotö av Anders 

Börjesson. 

Årets hjälte 2018 

Årets hjälte är en utmärkelse som enbart utdelas de år när någon särskild insats 

av livräddande eller liknande betydelse har utförts av en Fotöbo. Alfred 

Gustafsson tilldelades utmärkelsen Årets Hjälte för sitt ingripande när 

Frideborg Jörnestrand, 3 år, ramlade i vattnet vid fotbollsplan den 9 maj 2018. 

Alfred agerade snabbt och rådigt då han höll uppe Frideborg vid vattenytan tills 

mer hjälp kunde komma! Alfred tackas inte minst av Frideborgs föräldrar Elin 

och Per-Anders Jörnestrand, men också av Fotö Samhällsförening för det 

föredömliga ingripandet! 



Årets Fotöbo 2018 

Raymond Englund utnämndes till årets Fotöbo 2018. Motiveringen löd: 

”Till en person som genom mångårigt ideellt arbete och mycket visad 

hjälpsamhet väl har gjort sig förtjänt av benämningen Mr. Fotö. Som 

ordförande i Fotö GIF, arrangör och lekledare genom många år för vårt 

uppskattade midsommarfirande på ön, hjälpsam som få och med ett härligt 

humör och positiv inställning till allt och alla kan han räknas bland en av de 

mest välkända och uppskattade personerna på Fotö” 

Städdagen 

Frivilliga städdagen 4 maj bjöd på vackert men ganska kallt väder. Det kom mellan tjugo och 

trettio personer och det blev en uppfräschning på många håll med visst fokus på parken med 

bl.a. ommålning av parkboden. Sedan sedvanlig korvgrillning i Vivi som avslutning. Vi hoppas 

på lika fint väder 2020 samt ännu fler deltagare. Örådet har tankar på att försöka öka viljan 

att delta genom att samarrangera städdagen med övriga föreningar på Fotö. 

Parken, Lekplatsen och ”Rutan” 

Inför sommaren kunde vi konstatera att såväl parken som intilliggande lekplatsen var ganska 

vildvuxen med ogräs och annat som hör till bristande underhåll. Genom kommunens försorg 

kunde vi med en rejäl punktinsats få lekplatsen rensad från ogräs och skräp. Genom Sigbritt 

Oskarssons, tillsammans med nödvändig assistans, samt ordentlig och regelbunden 

gräsklippning av Arvid Beck, så fick parken ett nytt liv och har inte på långa tider sett så 

välskött och välkomnande ut. 

I Rutan har Samhällsföreningen haft skötsel i form av gräsklippning, utförd av Rickard 

Arfwidsson. 

Stort tack till dessa personer för deras fina insatser! 

Annat 

Under året har vi tagit fram en broschyr för information om Fotö som riktar sig mot främst 

nyinflyttade. Broschyren har nu delats ut till alla hushåll på Fotö i samband med utskick om 

medlemsavgiften för 2020. 

En arbetsgrupp har bildats för att ta fram dokumentation och annat material som historiskt 

beskriver äldre hus och fiskebåtar som haft Fotö som hemmahamn. Arbetet pågår under 

2020. 

Vi undersöker förutsättningarna för att bygga utsiktsplattform på gamla vattentornet 

Vi samtalar med kommunen om lämplig metod, och förbereder för utmärkning av en 

vandringsled på Tån 

Hamnföreningen tillsammans med Samhällsföreningen tittar på möjligheten att anlägga en 

bastu med badstege på Ussholmen. Även utplacering av en badstege på Sundholmen utreds. 



 

Medlemmar och ekonomi 

Under år 2019 har samhällsföreningen fått in 24 200 kr i medlemsavgifter. Årsavgiften har 

varit oförändrad 100 kr/vuxen person eller 200 kr/hushåll sedan många år. Under 2019 har 

vi haft 242 medlemmar vilket är en ökning med 16 medlemmar sedan föregående år. Övriga 

intäkter utgöres av 16 000 kr i bidrag från Öckerö Kommun samt 19 711 kr från uthyrning av 

uppställningsplatser i Kilen. 

Årets verksamhet gick med ett överskott om 22 160 kr och vi har likvida medel vid årets 

utgång om 90 258 kr. I övrigt hänvisas till nedanstående resultaträkning och analyser. 

 

Förslag och synpunkter från föreningens medlemmar är alltid mycket välkomna för att 

fortsätta vårt gemensamma arbete med att bevara, men också varsamt utveckla, vår 

fantastiska ö. 

Stort tack till alla! 

Fotö 29:e februari 2020 

 

Magnus Jonasson, ordf. 

  



 

Fotö Samhällsförening, Resultaträkning 1 jan 2019 – 31 dec 2019 

 2019 2018 

Intäkter   

Medlemsavgifter 24 250 22 600  

Årsavgift Kilen 19 711 22 064  

Bidrag Öckerö kommun 16 000 6 000  

Övriga intäkter, Krönikespelen  29 300 

Övriga intäkter, Brofesten  20 865  

Summa intäkter 59 961 100 829  

   
Kostnader 37 801 101 721 

Årets resultat 22 160 - 892 

 

Kostnader, analys 2019 2018 

Brokalas & Krönikespel 0 38 
Parkskötsel 3,1 12 
Bidrag 0,6 12,5 
Löner, arb.giv. avgifter 9,9 12,3 
Städdag, årsmöte, styrelsemöten 11,4 10 
Vatten, avlopp 6,0 4 
Rep o underhåll 4,2 6,9 
Diverse omkostnader 2,6 8,7   

 

Summa kostnader 37,8 101,7 
 

 

Likvida medel 

Likvida medel vid årets ingång 68,7 

Avgår: årets överskott  22,2 

Likvidtransaktioner utanför 

resultaträkningen  -0,6 

Likvida medel vid årets utgång 90,3 

 

Balanserade vinstmedel 

Balanserad vinst vid årets ingång 55,1 

Årets överskott  22,6 

 

Balanserad vinst vid årets utgång 77,7 

 


