
Protokoll Fotö Samhällsförening  Årsmöte 2011-01-15 
 
1:     Till mötesfunktionärer valdes: 

Ordförande: Pierre Åman 
Sekreterare:  Sonja Josefsson 
Justerare: Maria Uggla och Bengt Engström 

   
2:     Kallelsen till årsmötet samt dagordning godkändes. 

 
3:    Revisions berättelsen och verksamhetsberättelsen godkändes. 
       Styrelsens sammansättning under  år 2010 
         Ordförande: Pierre Åman, sekreterare och kassör Sonja Josefsson 
          Ledamöter: Maria Uggla, Rickard Svensson, Magdalena Dahlgren,  

                Bengt Engström, Börje Gustavsson 
                Utöver styrelsen tillkommer representanter för öns föreningar 
                Församlingshemmet: Monica Olsson  
                Fotö GIF: Bert Corneliusson, supl Raymond Englund 
                Fotö skolråd: Suzanne Tynelius    

          Sion: Peter Jörnestrand, suppl Johannes Gustavsson 
          Hamnföreningen: Holger Josefsson, suppl Elis Gustafsson 
         
         Under hösten har vår mycket aktive och uppskattade styrelsemedlem  Börje  
         Gustavsson gått bort.  Styrelsen tackar honom för hans stora insats under många år. 
 

Samhällsföreningen behöver nya styrelsemedlemmar eftersom också Rickard  
Svensson avsagt sig sin plats i styrelsen. 
 
Bert Corneliusson och Maria Uggla representerar Fotö Samhällsförening i möten 
med kommunen och Ö-rådet i kommunen. 

                     
               Styrelsen har fördelat olika ansvarsområden såsom Badplatser, lekplatser, kontakt   
               med kommun samt nycklar till div skåp, bodar. 
                                                        

Under året har styrelsen haft 4 ordinarie styrelsemöten samt något extra möte och 
telefonkontakt i något ärende.   
 
Fotö Nytt har utkommit med ett nr. 
 
Årlig förhandling med kommun och Fritid: 
Påskfyren – Kommun har även i år bett att någon skulle ta på sig personligt ansvar 
för fyren men inte heller detta år har det funnits någon som varit villig att åta sig 
uppdraget. 
Påskfirandet genomfördes på sedvanligt sätt och inga incidenter inträffade. 
 
Samtal har förts med kommunens ansvariga angående parkeringsbestämmelser på 
vår Ö. En skrivelse har skickats in angående enkelriktningen på Korsviksvägen för 
att möjliggöra trafik norrut från Gamla Hamnen. 
 



En enkät har gjorts angående de nya sopkärlen och en sammanställning har skickats 
in till kommunen. Övervägande positiva omdömen men problem med omkullblåsta 
kärl och transport av kärlen i samband med tömningsdagar. 
 
Avtal med fritidskontoret har förlängts angående att sköta toa och strandstädning 
etc. 
 
Diskussion om samhällsföreningens roll i bevarandet av ensfyrarna på Tån har förts. 
Samhällsföreningen har avsagt sig ansvar för dessa. 
 
Kontakt har också tagits med transportstyrelsen angående Fotöbrons bärighet med 
anledning av de utplacerade betonggrisarna. Vi har fått en försäkran om att bron 
med stor marginal håller för lasten. 
 
Aktiviteter under året 
 
Reparationer av badstegar har gjorts och ev.. kommer någon av stegarna att bytas ut 
eller lagas. En ny badstege har byggt på Ångbåtsbryggan. 
Vivi röjdes från sly och iordningsställdes under städdagen. Kommunen har i samråd 
med Samhällsföreningen anlagt ny dränering i Vivi. 
 
Parken  
Underhåll av denna utfördes i samband med städdagen. Firman Nordins Trädgårdar 
Deltog i arbetet denna dag  gav anvisningar och råd om hur vi sköter parken på 
bästa sätt. 
 
Den årliga städdagen genomfördes med många deltagare. Efteråt samlades 
deltagarna till den sedvanliga korvgrillningen, fika samt lotterier. 
   

                Ekonomiskt stöd har utgått till följande: 
                  
                Arrangemang städdag, årsmöte med div ätbart. 
                Fotö Nytt tryckning 
                Vatten och soptömning i Parken, lekplatse och Vivi 
                Städning i Vivi via bidrag från kommunen 
                Reparation/nybygge av badstegar 
                Skötsel av parken 
                Bidrag till renovering av Hopptornet 
                Bidrag till skolresa för Fotö skolas barn 
                Övrigt se revisionsrapporten 
                   
                 Medlemsantal 
 
                 Under år 2010 har endast 102 personer betalat avgiften om 50 kr per vuxen. 
                 Speciellt tack till de familjer som bidragit också med avgift för barnen i familjen.               
 
            4    Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010 
 
            5     Inga arvoden utgår till styrelse och revisorer. 
 



         6:   Till styrelse för år 2011 omvaldes  
               Pierre Åman, Maria Uggla, Bengt Engström, Magdalena Dahlgren samt 
               Sonja Josefsson                      
               Rickard Svensson har avsagt sig sitt uppdrag      
               
               Härtill kommer representanter för öns föreningar. 
         
         7:   Till revisorer omvaldes Christer Frankfeldt och Håkan Karlsson. 
 
         8:    Övriga frågor mm.  
 

Magdalena Dahlgren meddelade att hon blivit uppringd av Föreningen Göteborgs     
Kultur- och Miljöarv.  Det planeras en vindkraftverkspark i Hakefjorden. Detta 
har man synpunkter på och vill förhindra men säger sig inte vara emot 
vindkraftverk generellt. De söker personer villiga att engagera sig i föreningen. 

Samhällsföreningen kommer vid senare tillfälle föra diskussion om detta projekt.   
Hans Lannefors redogjorde för vad som hänt med de olika projekt som Öckerö 
kommun har föreslagit. Placering av vindkraftverk på Björkö är ej längre 
aktuellt.Planering Stora Pölsan går vidare men har mött kraftiga protesterav 
invånarna på Nordöarna.  

               
                 Ett förslag har inkommit om att ev. höja medlemsavgiften. Inget beslut togs i  
                 ärendet. 
 

Ingela Karlsson  påpekade behovet av att det byggs seniorbostäder på Fotö, och       
föreslog att Samhällsföreningen agerar med skrivelse till kommunen i denna fråga. 
Vi kommer skriva till samhällsbyggnadsnämnden och begära detaljplan över 
kommunal ägd mark.  
 
Christer Frankfeldt har varit i kontakt med kommunen om vem som ansvarar för 
området runt posten men ej fått svar. Uppfarten  har varit oerhört hal och isig i 
vinter, svårt att gå också från parkeringen upp till postboxarna.  
 
Fotöskolan 
Efter höstens riksdags- och val till kommunfullmäktige har de barn i klass 4-6 som 
flyttats över till skolor på Hönö erbjudits möjlighet att återvända till skolan  
Folkpartiet innehar ordförande posten i Barn och utbildningsnämnden som lovat 
riva upp beslut om nedläggning och flytt av elever. Detta är dock frivilligt. 

                 
                Mötet  avslutades med kaffe  och tårta.       
 
                     Fotö 2011-01-20 
 
Sonja Josefsson    Maria Uggla   Bengt Engström 
Mötessekreterare    justeras     Justeras  
                                          
                       
 
 


