
Protokoll Fotö Samhällsförening  Årsmöte 2010-01-16
 
1:     Till mötesfunktionärer valdes:

Ordförande: Pierre Åman
Sekreterare:  Sonja Josefsson
Justerare: Holger Josefsson och Börje Gustavsson

 
2:     Kallelsen till årsmötet samt dagordning godkändes.

Meil listan till styrelsemedlemmarna behöver uppdateras.
En av styrelsemedlemmarna hade inte fått kallelsen per meil.
 

3:    Revisions berättelsen och verksamhetsberättelsen godkändes.
       Vi fortsätter samarbetet med kommunen. Susanne Thynelius och Maria Uggla söker                 
        Bidrag till lekplatsen.
        Vi kommer att tala med kommunen om behovet av underhåll av trampolinen i Vivi.

              Åtgärder i Kilen:  Styrelsen tar beslut om utbetalning till underhållet av Kilen efter                   
              Redvisning av kostnaderna.
              Utdelning av posten:  Vi fortsätter undersöka möjligheten av utdelning vid våra                  
                    
               Fastigheter.
               Städdagen i april bjöd på bra väder samt god uppslutning av villiga arbetare.                         
               Dagen avslutades med sedvanlig korvgrillning, fika korg och lotterier.
               En ros vill vi ge till alla som hjälpt till med staket och övrigt  i och runt parken.
                Påsken: Inte heller i år fanns någon frivillig att ta på sig ansvar för påskfyren, vilket 
               Kommunen efterfrågat.     
               Elden tändes ändå och allt avlöpte väl utan farligt innehåll i fyren          
               Under år 2009 hade vi  214 betalande medlemmar. Dubbelt upp mot föregående år
               Men det finns fortfarande många som ej bet avg till föreningen.
 
         4:   Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.
 
         5:   Inga arvoden utgår till styrelse och revisorer.
 
         6:   Till styrelse för år 2010 omvaldes samtliga styrelseledamöter.
               Styrelsen kommer att bestå av Pierre Åman, Maria Uggla, Börje Gustavsson    
               Bengt Engström, Sonja Josefsson, Rickard Svensson och Magdalena Dahlgren.
               Härtill kommer representanter för öns föreningar.
         7:   Till revisorer omvaldes Christer Frankfeldt och Håkan Karlsson.
 
         8:    Övriga frågor mm.
                 Börje Gustavsson påtalade behovet av en ny gräsklippare.
                 Alla samhällsmedlemmar är välkomna med förslag på saker som behöver åtgärdas.
                 Inget övrigt inkommet.
 
                     Nästa möte blir ett konstituerande sammanträde onsdag 21 januari  kl. 18.30
                     Mötet avslutades med kaffe  och tårta.     
 
                     Fotö 2010-01-19 
 
Sonja Josefsson                     Börje Gustavsson              Holger Josefsson
Mötessekreterare                   justeras                                Justeras     
                                                                 
                     



 
 


