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Till ordförande för mötet valdes Pierre Åman. Sonja  Josefsson till sekreterare. Maria Uggla justerare. Det
konstaterades att kallelse till mötet utlysts korrekt.
Årsberättelsen hade sammanställts av Christina Ivarsson och Pierre redogjorde för densamma.
Under år 2008 har föreningen inte haft någon på ordförandeposten eftersom Hans Lannefors avgick vid
förra årsmötet. Christina Ivarsson har varit sammankallande.
Nya styrelsemedlemmar invalda på föregående årsmöte var Sara Arfwidsson, Börje Gustavsson, Maria
Uggla samt Pierre Åman.
Styrelsen har delat upp de olika ansvarsområdena sinsemellan.
Avgående styrelsemedlemmar i detta årsmöte är
Christina Ivarsson, Bengt Börjesson, Sara  Arfwidsson samt Maria Lindne-Olsson.
Nyval till styrelsen skedde med följande personer.
Rickard Svensson, Magdalena Dahlgren, Bengt Engström samt Sonja Josefsson
John Simonsson har efterträtts av Peter Jörnestrand som representant för Sion  och Johannes Gustavsson
som suppleant..
Sara Arfwidsson har efterträtts av Magdalena Dahlgren  som representant för Fotö skolråd.
Föreningens revisorer Christer Frankfeldt och Håkan Karlsson omvaldes.
 
Styrelsen har under året som gått haft 8 ordinarie styrelsemöte samt ett extra. Man har koncentrerat sig på
Fotö och ej deltagit i mer än ett fåtal möten ordnade av kommunen.
Föreningen kommer i fortsättningen att ha styrelsemöte 4 ggr/år med möjlighet till fler om det behövs.
Eventuellt kan arbete i grupp bli aktuellt om något uppstår som kan föranleda detta.
 
FotöNytt har getts ut med två nr under året. Förhoppningsvis blir det fler i år.
 
Förhandlingar med kommunen kultur och fritid har resulterat i att taket är lagat på simboden,  vi har fått
nytt material till badplatserna, grus till ångbåtsbryggan och Hummerskär.
Kommunen har bett att någon skall ansvara för påskfyren. Ingen har varit hågad att ta på sig detta ansvar
men påskfyren eldades i vanlig ordning ändå.
 
Ny sand har fyllts på i lekplatsen i Krögen
Hamnföreningen har stått för renovering och iordningställande av parken.
Posten har vid ett flertal tillfällen påtalat att det blir stökigt i lokalen utanför boxarna när man inte tar med
reklam hem.
Det finns en diskussion om ev utdelning av post vid husen.
 
Vi har stort behov av nya medlemmar. Endast 108 medlemmar har betalt medl. Avg.
Christer Frankfeldt föredrar revisionsberättelsen och föreslår kassör och styrelse full ansvarsfrihet för det
gångna året. Godkändes av mötet.
 
Hans Lannefors tar upp Läget för skolan.
Om man inte längre har barn i skolan tappar man lätt lägeskontrollen. Ett samhälle utan skola är inte
något bra samhälle. Vad skall vi göra för att det skall bli bättre?
Maria Uggla och Susanne Tynelius säger att situationen nu är bättre. Lärarna är bra. Barnen nöjda. Men
att oron för ev flytt av de större barnen till Hönö är stor. Enl rektor skall detta genomföras till hösten.
Söndag ! kommer en grupp att träffas för att dra upp en strategi för fortsatt arbete med motargumentation
till detta förkastliga förslag.
Det föds många barn på Fotö så underlag för bibehållen verksamhet finns. Vi skall inte behöva fylla
tomrum som finns på Hönö. 13 barn från Fotö har sökt till Gårda kristna skola till hösten eftersom man
inte vill gå på Bergagårdsskolan. Om hotet om flytt dras in kommer dessa barn att stanna kvar i skolan på



Fotö.
 
Träd längs Stora vägen behöver ansas. Vi börjar med att kontakta kommunen om det finns hjälp att få av
dem.
 
Gemensam arbetsdag bestäms till 25 april med reservdag den 2 maj.
Börje kontaktar trädgårdsmästare angående skötsel av parken.
Staket runt parken behöver färdigställas.
 
Dag för röjning av Vivi bestäms senare.
Kommunen utför säkerhetskontroll 1 ggr/ år av lekplatsen i krögen. Trasiga lekredskap måste åtgärdas
eller kasseras.
Janne Bäck har lovat ta bort cementpelarna vid ingången till lekparken.
 
Ted Rosendahl visar bilder tagna i Kilen före och under arbetets gång med förskönande åtgärder i
området. En blomsterbinge finns på plats och i den kommer man att plantera buskar nu i vår. Slipern är
färdigställd. Fler arbeten är planerade och kommer att utföras.
Det skall fortfarande finnas parkeringsplatser för bilar, uppställningsplatser för båtar och husvagnar.
 
Bosse Johansson tog upp frågan om vad vi skall göra med vattentornet. Kommunen har för några år sedan
frågat det samma. Vi har inte svarat på den skrivelsen. Vi får vid senare tillfälle fundera djupare i detta..
 
Mötet avslutades med kaffe och tårta.
 
Vid pennan Sonja Josefsson
 
 


