
Protokoll Fotö Samhällsförening  Årsmöte 2012-01-28 
 
1:     Till mötesfunktionärer valdes: 

Ordförande: Pierre Åman 
Sekreterare:  Sonja Josefsson 
Justerare: Maria Uggla och Nils Andersson 

   
2:     Kallelsen till årsmötet samt dagordning godkändes. 

 
3:    Revisions berättelsen och verksamhetsberättelsen godkändes. 
       Styrelsens sammansättning under  år 2011 
         Ordförande: Pierre Åman, sekreterare och kassör Sonja Josefsson 
          Ledamöter: Maria Uggla,  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:  suppl Johannes Gustavsson 
          Hamnföreningen: Holger Josefsson, suppl Elis Gustafsson 
         
        

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 6 st  styrelsemöten  
 
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 kommunen om att dubbelrikta trafiken från gamla hamnen i 
riktning mot fotbollsplanen. Detta dels för att avlasta trafiken genom ön samt att det 
är omöjligt för stora fordon att ta sig runt Caféet utan måste som det nu är köra 
olagligt tillbaka mot enkelriktad trafik. Boende längs den aktuella vägen är 
tillfrågade och har godkänt åtgärden. Kommunen har behandlat ärendet och 
kommer med beslut inom kort.  
 
Avtal med fritidskontoret har förlängts angående att sköta toa och strandstädning 
etc. 
 
Diskussion har förts med posten om utdelning vid tomtgräns. Enligt postens 
regelverk har man rätt att få sin post utdelad vid tomtgräns om man bor i tätort. Idag 



har boende på Söö utdelning på sina områden. Frågan om utdelning vid hemmet har 
uppkommit med tanke på att avlasta så mycket som möjligt från trafik vid 
lekparken. Den som vill ändra sin postgång kan göra detta genom att höra av sig till 
posten och adressändra under feb månad i år eller så snart det går.. En låsbar 
brevlåda rekommenderas.  
 
Aktiviteter under året 
 
Reparationer av badstegar har gjorts och ev.. kommer någon av stegarna att bytas ut 
eller lagas.. 
Vivi röjdes från sly och iordningsställdes under städdagen.   
 
Parken  
Underhåll av denna utfördes i samband med städdagen. Firman Nordins Trädgårdar 
deltog i arbetet  och vi fick råd och tips 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 
                Grusning av postens parkering 
                Bidrag till skolresa för Fotö skolas barn 
                Övrigt se revisionsrapporten 
                   
                 Medlemsantal 
 
                 Under år 2011 har endast 114 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 2011 
 
            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                      
               Nyval till styrelsen    
               Johan Sellgren samt Annica Jansson 
               
               Härtill kommer representanter för öns föreningar. 
         
         7:   Till revisorer omvaldes Christer Frankfeldt och Håkan Karlsson. 
 



         8:    Övriga frågor mm.  
                  
              
                 Mötet beslutade höja medlemsavgiften från 50 kr till 100 kr fr o m år 2012.      
 

Ingela Karlsson  har varit en drivkraft för frågan om seniorboende och blandat 
boende på Söö. Hon har samlat in namnunderskrifter på intresserade. 50 av 56 
tillfrågade var direkt intresserade av en sådant boende. Listan har överlämnats till 
kommunen och vi har fått besked att  kommunen kommer att ta med detta i sin 
planering i vår.  
 

9:      Bron till Hummerskär 
är i behov av renovering. I-balkarna den vilar på håller på att vittra sönder. Pierre 
Åman och Bengt Engström kollar upp hur vi på bästa sätt kan utföra detta arbete. 
Under våren behövs en gemensam arbetsdag med översyn och åtgärder på 
badstegar mm.  

          
      10:      Frågor till kommunen 
 Vilka regler gäller för snöröjning? 

Vilka är privata vägar ? Vilka är kommunala på vår Ö. Vem bär ansvar om 
olyckan är framme och fallolyckor uppstår pga dåligt skötta vägar vid snö och 
isbelagda vägar.    

 
 

 
Sonja Josefsson    Maria Uggla   Bengt Engström 
Mötessekreterare    justeras     Justeras  
                                          
                       
 
 


