
FOTÖ SAMHÄLLSFÖRENINGS ÅRSMÖTE 060121
 
1. Till  mötesfunktionärer valdes:
Ordförande: Hans Lannefors
Sekreterare: Bert Corneliusson
Justerare:   Monica Olsson, Christina Ivarsson
 
2. Kallelse till mötet godkändes.
 
3. Verksamhetsberättelsen ( bilaga 1) och Revisionsberättelse (bilaga 2)   godkändes.
 
4. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005.
 
5. Inga arvoden utgår till styrelse eller revisorer.
 
6. Till styrelse för år 2006 omvaldes Göran Albinsson, Maria Lindne,
Olof Bergstedt, Hans Lannefors, nyval Bengt Börjesson, härtill kommer representanter
för öns föreningar.
 
7. Till revisorer omvaldes Håkan Karlsson nyval Christer Frankfeldt omval av suppleant
Eva Åberg.
Hans passade på att avtacka Mona Börjesson med en blomma som har varit revisor
sedan 1989.
 
8. Styrelsen tillika valberedningskommite.
 
9. Årsavgiften kvarstår 50kr.
 
10. Inga frågor har inkommit till årsmötet.
 
11. Övriga frågor:
 
a. Påskfyren. Vi agerar som i förra året ingen ansvarig.
 
b. Affären. Har stängt för vinter kommer att öppna 1 april.
 
c. Skolan. Det beslöts att styrelsen får att ge bidrag max 15000 kr till att förbättra
lekplatsen uppe vid skolan.
 
d. Medlemmar. Det diskuterades hur vi skall få flera att gå med. Hans L skall gå med till
skolrådet och tala om vikten att vara med i Fotö samhällsförening framför allt för dom
yngre barnfamiljerna. Det diskuterades också om dom nyinflyttade på Söö. Det får
styrelsen arbeta på under kommande år.



 
e. Kilen. Man tog också upp eventuellt om det blir många bilar i Kilen till
kryssarklubben på Risö men så skall inte var fallet enligt kryssarklubben. Förfrågan från
Janne Bäck om förbindelse mellan Fotö – Risö men det ligger långt fram i tiden men det
är något som Fotö Samhälf kommer att bevaka.
 
f. Strandskydd. Förfrågan om strandskydd vunnit laga kraft, men det har inte kommit
något svar från staten.
 
g. Militärförrådet. Hamnföreningen kommer att lämna in en förhandsförfrågan till
Samhällsbyggnadsnämnden om att kunna bygga ett 3 vånings hus som skulle innefatta 24
lägenheter talade Nils Andersson om.
 
h. Allmän nedsmutsning på våran ö tog Janne Bäck upp ock uppmanade alla att säga
till om vi ser någon smutsa ner med att  bara slänga skräp omkring sig.
 
i. Blommor. Bert Corneliusson tog upp att plantera lökar runt om Fotö som man tidigare
har gjort att skolbarnen hjälper till med, det får ske till hösten.
 
j. Risö minkfarm. Sven Edhborg tyckte att man skulle se till att den rivs, men det sades
att man påpekat detta vi flertaliga tillfällen för ägarna, men att utsikterna för detta är
nog obefintliga.
 
k. Parkstaket. Fråga togs upp men efterforskningar sa att kostnaden är för höga för att
leja bort arbetet, styrelsen kommer att försöka få medlemmarnas hjälp.
 
l. Slingan Hönö. Britt Gustavsson föreslog att slingan skall vinter underhållas styrelsen
skall undersöka vad det finns för möjligheter.
 
12.  Ordföranden tackar för sig, och det bjuds på kaffe och tårta.
 
Fotö 2006 -01 – 21
 
 
Bert Corneliusson                 Monica Olsson               Christin Ivarsson
Mötessekreterare                 Justeras                           Justeras
 


