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Protokoll	  Fotö	  Samhällsförening	  Årsmöte	  2013-‐01-‐12	  
	  
	  §	  1	  	  	  	  Val	  av	  mötesfunktionärer	  
	  	  
Ordförande:	  Pierre	  Åman	  
Sekreterare:	  Sonja	  Josefsson	  	  
Justerare:	  Hans	  Lannefors	  och	  Janne	  Gustavsson	  
	  
§	  	  2	  	  	  	  Kallelsen	  till	  årsmötet	  samt	  dagordning	  godkändes.	  
	  
Styrelsens	  sammansättning	  under	  år	  2012	  	  
	  
Ordförande	  Pierre	  Åman,	  sekreterare	  och	  kassör	  Sonja	  Josefsson	  
Ansvarig	  för	  Fotö	  Öråds	  hemsida	  Johan	  Sellgren	  
Ledamöter	  övriga	  har	  varit	  Maria	  Uggla	  ,Bengt	  Engström,	  Magdalena	  Dahlgren	  
Annica	  Jansson	  
Adjungerad	  till	  styrelsen	  och	  aktiv	  speciellt	  i	  boendefrågan	  Ingela	  Karlsson	  
	  
Utöver	  styrelsen	  tillkommer	  representanter	  för	  öns	  föreningar	  
	  
Församlingshemmet:	  Monica	  Olsson	  
Fotö	  GIF:	  Bert	  Corneliusson	  supl	  Raymond	  Englund	  
Fotö	  skolråd:	  Suzanne	  Tynelius	  och	  Jan-‐Erik	  Bäck	  
Sion:	  ordinarie	  Vakant	  supl:	  Johannes	  Gustavsson	  
Fotö	  Hamnförening:	  Holger	  Josefsson	  supl:	  Elis	  Gustafsson	  
	  
Styrelsen	  har	  inom	  sig	  fördelat	  olika	  ansvarsområden	  såsom	  badplatser,	  lekplatser	  kontakt	  med	  
kommunen	  samt	  nycklar	  till	  div	  skåp,	  bodar.	  
Bert	  Corneliusson	  och	  	  Bengt	  Engström	  representerar	  Fotö	  Öråd	  i	  möten	  med	  
Kommunen	  och	  Ö-‐rådet	  i	  kommunen.	  	  
	  
Styrelsen	  har	  haft	  sju	  ordinarie	  styrelsemöten	  samt	  årsmötet.	  
	  
§	  	  3	  	  	  Verksamhet	  och	  revisionsberättelse	  upplästes	  och	  godkändes	  
	  
Nedan	  följer	  ett	  utdrag	  ur	  årsberättelsen.	  Hela	  årsberättelsen	  finns	  att	  läsa	  på	  hemsidan	  
www.fotoorad.se	  	  
	  
Skrivelser	  och	  förhandlingar	  
	  
Årlig	  förhandling	  med	  kultur	  och	  fritid.	  Diskussioner	  har	  förts	  med	  	  ”Ensfyrarnas	  vänner”	  om	  
säkerheten	  för	  fyrarna.	  	  
Påskfyren:	  Kommunen	  efterlyste	  också	  i	  år	  någon	  som	  kunde	  ta	  på	  sig	  ansvar	  för	  fyren.	  Inte	  heller	  	  
detta	  år	  fanns	  det	  någon	  villig	  sådan.	  Påskfirandet	  genomfördes	  ändå	  på	  sedvanligt	  sätt.	  
	  
Vi	  har	  avtal	  med	  fritidskontoret	  om	  att	  sköta	  sommarstädning	  av	  toaletter	  i	  Vivi,	  toaletter	  och	  
duschar	  i	  gamla	  hamnen	  samt	  strandstäd	  i	  Vivi.	  Styrelsen	  kommer	  att	  utvärdera	  föregående	  års	  
arbete	  och	  dra	  upp	  riktlinjer	  för	  detta	  års	  städning	  under	  våren.	  
	  
Reparationer	  av	  badstegar	  har	  gjorts	  och	  några	  kommer	  att	  behöva	  ytterligare	  översyn	  innan	  ny	  
badsäsong	  tar	  sin	  början.	  
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Bron	  till	  Hummerskär	  har	  till	  viss	  del	  säkrats	  upp	  men	  diskussion	  med	  markägarna	  kommer	  att	  	  
föras	  under	  	  våren	  där	  brons	  	  vara	  eller	  inte	  vara	  kommer	  	  att	  	  avgöras.	  
Badstranden	  i	  Vivi	  krattades	  och	  rensades	  på	  tång	  mm	  på	  städdagen.	  
Parken:	  Även	  i	  år	  fanns	  Nordins	  trädgårdar	  på	  plats	  och	  hjälpte	  oss	  att	  ansa	  i	  parken	  och	  lägga	  på	  
täckbark	  etc.	  
	  
	  
Trafikomläggning:	  
	  
Vi	  har	  fört	  samtal	  med	  kommunen	  om	  trafiksituationen	  på	  ön	  och	  önskat	  vissa	  åtgärder	  för	  att	  
minska	  trafikflödet	  genom	  ön.	  Det	  kommer	  att	  bli	  dubbelriktad	  trafik	  mellan	  fotbollsplanen	  och	  
gamla	  hamnen.	  
	  
Posten:	  
	  
Efter	  att	  en	  frågeenkät	  gått	  ut	  till	  alla	  hushåll	  där	  vi	  ville	  veta	  hur	  många	  som	  önskade	  utdelning	  
vid	  tomtgräns	  och	  hur	  många	  som	  ville	  ha	  kvar	  nuvarande	  box-‐system	  fick	  vi	  in	  188	  svar	  och	  av	  
dessa	  var	  143	  för	  utdelning	  vid	  tomtgräns	  och	  45	  ville	  ha	  posten	  som	  den	  ser	  ut	  idag.	  Vi	  har	  ett	  
inbokat	  	  möte	  med	  posten	  och	  kommunen	  i	  januari	  månad.	  Detta	  är	  ytterligare	  en	  åtgärd	  som	  
minskar	  biltrafiken	  genom	  ön	  förutsatt	  att	  posten	  är	  förhandlingsbar	  i	  ärendet.	  
	  
Äldreboende:	  
	  
Samhällsföreningen	  har	  i	  samverkan	  med	  Ingela	  Karlsson	  drivit	  frågan	  om	  byggnation	  av	  bostäder	  
anpassade	  för	  äldreboende	  på	  Fotö.	  Kommunen	  har	  sagt	  att	  man	  kommer	  att	  ta	  med	  detta	  i	  sin	  
planering	  år	  2014.	  Numera	  gäller	  blandad	  boendeform,	  alltså	  ej	  rena	  äldrebostäder.	  
	  
Fotö	  Skola:	  
	  
Vår	  skola	  har	  genomgått	  en	  turbulent	  tillvaro.	  Oron	  har	  varit	  stor	  efter	  rykten	  om	  ev	  nedläggning	  
av	  skolan.	  P	  g	  a	  detta	  anordnade	  Emil	  Beijer	  och	  Annica	  Jansson	  tillsammans	  med	  
samhällsföreningen	  ett	  möte	  med	  inbjudna	  politiker	  samt	  representant	  för	  Öbo	  som	  står	  som	  
ägare	  till	  skolbyggnaden.	  Vi	  fick	  lugnande	  besked.	  Skolan	  kommer	  att	  genomgå	  en	  renovering	  dock	  
ej	  så	  stor	  som	  planerats	  från	  början.	  Skolan	  skall	  erbjuda	  undervisning	  i	  klasserna	  0-‐5	  och	  ev	  också	  
för	  sjätte	  klass.	  Detta	  förutsatt	  att	  våra	  föräldrar	  väljer	  vår	  skola	  för	  sina	  barn.	  	  
	  
Hemsidan:	  
	  
Johan	  Sellgren	  har	  utformat	  vår	  nya	  fina	  hemsida.	  Den	  ersätter	  föregående	  års	  Fotö	  Nytt.	  	  
Gå	  gärna	  in	  på	  sidan	  www.fotoorad.se	  och	  följ	  vad	  som	  händer	  på	  vår	  ö.	  Johan	  tar	  tacksamt	  emot	  
synpunkter	  och	  förslag	  till	  inlägg	  på	  sidan.	  Du	  kan	  hålla	  dig	  uppdaterad	  på	  vad	  som	  händer	  i	  
föreningen	  genom	  att	  läsa	  protokollen	  från	  styrelsens	  möte	  som	  ligger	  tillgängliga	  	  här.	  
	  
Bidrag	  från	  kommunen:	  
	  
Till	  viss	  del	  har	  kostnaderna	  under	  året	  täckts	  av	  bidrag	  från	  kommunen.	  
Av	  den	  totala	  kostnaden	  på	  32	  268	  kr	  som	  föreningen	  haft,	  har	  15	  454	  kr	  utbetalats	  i	  form	  av	  
bidrag	  från	  kommunen.	  Kostnaderna	  har	  fördelats	  på	  div.	  underhåll	  samt	  förbättringar	  på	  olika	  
platser	  	  
bl	  a	  har	  ett	  nytt	  picknickbord	  inhandlats	  till	  Rutan,	  parken	  har	  fått	  sin	  årliga	  översyn.	  Bidrag	  har	  
lämnats	  till	  inköp	  av	  böcker	  till	  skolbiblioteket,	  korv	  och	  bröd	  mm	  till	  städdagen	  samt	  priser	  till	  
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städdagens	  lotteri,	  vatten	  räkning	  samt	  ersättning	  till	  ungdomarna	  som	  utfört	  sommarstädet.	  
Varningsskyltar	  ”lekande	  barn”	  har	  köpts	  in	  för	  att	  sättas	  upp	  på	  lämpliga	  platser	  runt	  om	  vår	  Ö.	  
	  
Medlemsavgift	  och	  medlemsantal	  
	  
Under	  år	  2012	  har	  medlemsantalet	  ökat	  från	  114	  betalande	  till	  260	  betalande	  under	  året	  som	  gått.	  	  
Enligt	  stadgarna	  räknas	  man	  som	  medlem	  först	  när	  medlemsavgiften	  är	  betald.	  Håll	  utkik	  i	  din	  
brevlåda	  efter	  inbetalningskortet	  som	  kommer	  inom	  kort.	  Tillsammans	  blir	  vi	  starka	  och	  vi	  kan	  	  
göra	  mer	  om	  kapital	  finns.	  	  	  Ett	  stort	  tack	  till	  er	  alla	  och	  särskilt	  till	  de	  familjer	  som	  bidragit	  med	  
avgift	  också	  för	  barnen	  i	  familjen.	  
	  
§	  	  4	  	  	  	  	  	  Styrelsen	  beviljades	  ansvarsfrihet.	  
	  
§	  	  5	  	  	  	  	  	  Arvoden	  till	  styrelse	  och	  revisorer	  utgår	  ej.	  
	  
§	  	  6	  	  	  	  	  	  Val	  av	  styrelse	  och	  nya	  styrelsemedlemmar:	  
	  
Sittande	  styrelse	  omvaldes.	  	  
	  
Emil	  Beijer	  och	  Gunnar	  Agnesson	  valdes	  in	  som	  nya	  ledamöter	  i	  styrelsen.	  
	  
§	  	  7	  	  	  	  	  	  Val	  av	  revisorer:	  
	  
Christer	  Frankfeldt	  omvaldes.	  	  Håkan	  Karlsson	  har	  frånsagt	  sig	  uppdraget.	  Någon	  ersättare	  har	  inte	  
utsetts	  ännu.	  	  
	  
§	  	  8	  	  	  	  	  	  Övriga	  förslag	  från	  föreningens	  medlemmar:	  
	  
Årets	  Fotöbo	  
	  
Efter	  att	  förslag	  kommit	  styrelsen	  till	  del	  om	  att	  uppmärksamma	  någon	  person	  som	  gjort	  något	  bra	  
för	  allas	  vår	  trevnad	  på	  vår	  ö	  har	  vi	  nu	  utsett	  2012	  års	  Fotöbo.	  	  
	  
Nils	  Andersson	  och	  Lars-‐Olof	  Olsson	  blev	  båda	  korade	  till	  årets	  vinnare.	  	  
De	  har	  på	  ett	  mycket	  förtjänstfullt	  sätt	  värnat	  om	  parken	  och	  skötseln	  av	  densamma.	  	  
En	  liten	  uppmuntran	  i	  form	  av	  en	  blomstergrupp	  överräcktes.	  Ett	  varmt	  tack	  för	  era	  
arbetsinsatser.	  
	  
Pierre	  Åman	  har	  ställt	  sin	  plats	  som	  ordförande	  i	  styrelsen	  till	  förfogande,	  men	  han	  sitter	  gärna	  
kvar	  som	  ledamot.	  	  Detta	  tackar	  vi	  för.	  Även	  han	  fick	  mottaga	  	  en	  blomma	  som	  tack	  för	  tid	  som	  
gått	  och	  för	  hans	  engagemang	  i	  styrelsearbetet.	  
	  
§	  	  9	  	  	  	  	  	  Övriga	  Frågor	  	  
	  
Ensfyrarna	  på	  Tån	  
	  
Föreningen	  ”Ensfyrarnas	  vänner”	  driver	  bevarandet	  av	  fyrarna	  men	  markägarna	  är	  inte	  helt	  
positiva	  till	  detta.	  Frågor	  kring	  underhåll	  på	  sikt	  och	  vem	  som	  blir	  ytterst	  ansvarig	  om	  någon	  olycka	  
skulle	  inträffa	  verkar	  inte	  vara	  helt	  utredda.	  Sjöfartsverket	  var	  på	  plats	  för	  drygt	  1,5	  år	  sedan	  för	  
att	  riva	  fyrarna	  men	  blev	  stoppade	  av	  privatpersoner	  och	  därefter	  har	  föreningen	  ”Ensfyrarnas	  
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vänner”	  bildats	  som	  vill	  bevara	  fyrarna	  till	  eftervärlden.	  Innan	  överlämnandet	  till	  föreningen	  
kommer	  Sjöfartsverket	  att	  rusta	  upp	  fyrarna	  men	  därefter	  tar	  de	  inget	  ansvar	  på	  sig.	  
	  
	  
	  
	  
	  
Bron	  till	  Hummerskär	  
	  
Det	  har	  förts	  diskussioner	  med	  markägarna	  om	  bron	  ut	  till	  Hummerskär.	  De	  ser	  helst	  att	  bron	  tas	  
bort	  mest	  pga	  all	  nedskräpning	  som	  blir	  i	  området.	  Bron	  är	  i	  dåligt	  skick	  men	  under	  förra	  våren	  
stärktes	  den	  upp	  för	  att	  klara	  sommarens	  övergångar.	  Brons	  uppförande	  i	  slutet	  av	  1980-‐	  talet	  har	  
bekostats	  av	  samhällsföreningen	  Vi	  kommer	  att	  föra	  ytterligare	  samtal	  med	  markägarna	  i	  vår	  och	  
därefter	  tas	  beslut	  om	  slutgiltigt	  agerande	  vad	  beträffar	  bron.	  
	  
Mötet	  avslutades	  med	  kaffe	  och	  tårta.	  
	  
Nästa	  möte	  blir	  onsdag	  6	  februari	  kl	  19.00	  i	  hamnens	  truckgarage.	  
	  
	  
Vid	  pennan	  Sonja	  Josefsson	  
	  
	  
Justeras:	  	  	  Hans	  Lannefors	  	   	   Janne	  Gustavsson	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  


