
 

Årsberättelse för Fotö Samhällsförening 2020 
  

Styrelsens sammansättning samt revisorer 2020: 
Till styrelsen år 2020 omvaldes Bert Corneliusson, Bengt Engström, Christina Ivarsson, 
Annika Jansson, Bosse Johansson, Magnus Jonasson, Sonja Josefsson, Sigbritt Oskarsson och 
Johan Sellgren. 
 
På konstituerande styrelsemöte omvaldes Magnus Jonasson till ordförande, Sonja Josefsson 
till kassör och Johan Sellgren till vice ordförande. Det beslutades att sekreteraruppgiften 
skulle cirkulera inom styrelsen. 

Styrelsemedlemmar valda av föreningarna: 
Sion: Amanda Holm, Hamnföreningen:  Johannes Holm, (suppl. Bengt Olofsson), Fotö GIF: 
Elisabeth Andersson (suppl. Raymond Englund) samt Fotö skolråd: Emelie Jörnestrand.  

Revisorer: Ullacarin Karlsson och Holger Karlsson  

Valberedning: Gunnar Agnesson och Pierre Åman  

Coronapandemins påverkan på verksamheten i föreningen 
Ett flertal normala gemensamma aktiviteter anordnade av föreningen och andra aktörer 
utgick under året, bl.a. städdagen, midsommarfirandet och konstrundan. 

Styrelsemöten och andra möten. 
Coronapandemin har dock enbart i mindre omfattning påverkat årets mötesverksamhet 
inom Örådet och vi har lyckats genomföra styrelsemöten i normal omfattning per telefon 
och Zoomvideomöten. 

Sju styrelsemöten har avhållits samt ett årsmöte. På kommunens Ö-samrådsmöten har Fotö 
Samhällsförening representerats av Bengt Engström och Sigbritt Oskarsson.  

Årsmötet 
Fotö Samhällsförenings årsmöte avhölls den 29 februari i Sions samlingslokal innan 
pandemirestriktionerna infördes och var då mycket välbesökt. Förutom stadgeenliga punkter 
och hedervärda utmärkelser enligt nedan, så fick vi se en film från 1955 av Erling Zackrisson 
kallad ”Havets silver” om livet i Bohuslän på 50-talet också med en del inslag från Fotö. 

Årets Fotöbo 2019 
Holger Josefsson tilldelades utmärkelsen årets Fotöbo 2019. Motiveringen löd: 
”Holger har under sina många år som hamnkapten och ledamot av Fotö Öråd, 



aktivt och förtjänstfullt utvecklat Fotös hamnar till mycket välfungerande och 
uppskattade platser för såväl boende som besökare. Utveclingen har alltid skett 
med bevarade av Fotös unika miljö i fokus.” 

 
Parken, Lekplatsen och ”Rutan” 
Genom Sigbritt Oskarssons, tillsammans med nödvändig assistans, försorg samt ordentlig 
och regelbunden gräsklippning av Arwid Beck, så har parken skötts på ett utomordentligt fint 
sätt. I Rutan har Samhällsföreningen haft skötsel i form av gräsklippning, utförd av Rickard 
Arfwidsson. 

Stort tack till dessa personer för deras fina insatser! 

Boken ”Fotö - boken om öns historia” 
En arbetsgrupp har bildades 2019 för att ta fram dokumentation och annat material som 
historiskt beskriver äldre hus på Fotö samt om fiskebåtar som haft Fotö som hemmahamn. 
Arbetet har pågått under hela 2020 och blir nu färdigt under 2021. Ett enormt arbete 
nedlagt av Bertil Börjesson, Johan Sellgren, Holger Josefsson, Gunnar Agnesson och Göran 
Albinsson. 

Utsiktsplattform på vattentornet 
Det tidigare pågående arbetet med att undersöka förutsättningarna för att bygga 
utsiktsplattform på gamla vattentornet har ”lagts på is” eftersom kommunen pga 
ofullständiga beredskapsplaner inte kan ge besked om den fortsatta användningen av 
vattentornet. 

Bastu på Ussholmen 
Hamnföreningen tillsammans med Samhällsföreningen har under året lämnat in en ansökan 
om bygglov för bastu. Bastun kommer att byggas med frivilliga krafter och blir färdig hösten 
2021. 

Kilen-området 
Vi har organiserat oss för att bättre svara upp mot vårt ansvar för Kilen-området, bl.a. har 
ägare till uppställda skrotbilar efter anmodan forslat bort dessa fordon. Föreningen 
arrenderar från kommunen, samt disponerar enligt avtal med markägare, huvuddelen av 
detta parkering- och uppställningsområde.  

Fotö skola 
Skrivelse lämnades in till Öckerö Kommun ang förslaget att flytta åk 4-6 från Fotö till Hönö 
där Samhällsföreningen, tillsammans med föräldrar, ett flertal företag samt föreningar, 
bestämt motsatte oss detta förslag. Vi deltog också i en större insändare i Torslanda-Öckerö 
Tidning där samma motstånd uttrycktes. Tyvärr lämnades våra protester. utan reaktion eller 
resultat och förslaget fullföljdes.  

Medlemmar och ekonomi 
Under år 2020 har samhällsföreningen fått in 26 600 kr i medlemsavgifter. Årsavgiften har 
varit oförändrad 100 kr/vuxen person eller 200 kr/hushåll sedan många år. Vid utgången av 
2020 hade vi 266 medlemmar vilket är en ökning med 22 medlemmar sedan föregående år. 



Övriga intäkter utgöres av 11 000 kr i bidrag från Öckerö Kommun samt 23780 kr från 
uthyrning av uppställningsplatser i Kilen. 

Årets verksamhet gick med ett överskott om 28660 kr och vi har likvida medel vid årets 
utgång om 119794 kr. I övrigt hänvisas till föreningens resultaträkning och analyser. 

 

Förslag och synpunkter från föreningens medlemmar är alltid mycket välkomna för att 
fortsätta vårt gemensamma arbete med att bevara och varsamt utveckla vår fantastiska ö. 

Stort tack till alla! 

Fotö 11:e september 2021 

 

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 

 


