
Protokoll  

Fotö Samhällsförening årsmöte 2014-01-25 
 
 

§ 1 Val av mötesfunktionärer 
Ordförande: Gunnar Agnesson 

Sekreterare: Sonja Josefsson 

Justerare: Bengt Engström och Bert Corneliusson 

 

§ 2 Kallelsen till årsmötet samt dagordning godkändes 
 

§ 3 Verksamhetsberättelse och revisionsberättelsen godkändes. 
Verksamhetsberättelsen föredrogs i form av bildspel. Detta blev ett uppskattat inslag. Gunnar 
Agnesson redogjorde samtidigt för de olika händelserna som vi kunde se på duken.  

 

Styrelsens sammansättning under år 2013. 
 
Till styrelsen år 2013 omvaldes Pierre Åman, Sonja Josefsson, Maria Uggla, Suzanne 
Tynelius, Bengt Engström, Magdalena Dahlgren, Johan Sellgren samt Annica Jansson. 
Nyval: Emil Beijer och Gunnar Agnesson. 

 

Styrelsemedlemmar som representerar föreningar: 
 
Sion: Göran Albinsson 

Hamnen:  Holger Josefssson . suppl Elis Gustafsson 

FGIF: Bert Corneliusson. Suppl Raymond Englund 

Fotö Skolråd: Suzanne Tynelius 

Adjungerad styrelseledamot: Ingela Karlsson  

 

Protokollförda sammanträden samt andra möten 
 
Nio ordinarie styrelsemöten, årsmötet, samt ett informationsmöte. Kommunens Öråds-möten 
har representerats av Bengt Engström, Bert Corneliusson, Ingela Karlsson och Gunnar 
Agnesson. 

 



Årlig förhandling med kultur och fritid.  
 
Aktiviteter 
 
Fritidskontoret har avtal med samhällsföreningen för skötsel av toa och badbryggor samt 
strandstäd i Vivi. 

Bron till Hummerskär har tagits bort på uppmaning av markägarna. 

Räcket runt lekparken har målats och rutschkanan blästrats och målats. 

Parken sköts mestadels av Nils Andersson och L-O Olsson och på städdagen i april utfördes 
underhållsarbeten av öns medlemmar. Ansning, rensning samt ny jord och täckbark lades på 
där det behövdes.  

Det var många som deltog i städdagens aktiviteter och som vanligt avslutades dagen med 
korvgrillning och lottdragning i VIVI.  

Enkelriktningen Korsviksvägen - G.a hamnen har tagits bort. Trafiken flyter bra åt båda håll. 
Styrelsen kommer ta kontakt med kommunen om möjlighet finns att förlänga 
dubbelriktningen till att gälla även Sundholmen - Korsviksvägen. 

Postutdelningen har efter åtskilliga förhandlingstimmar med posten övergått från box till 
utdelning i brevlådor. Den 4:e nov började utdelning i lådorna.  

Fotö Skola  har uppfräschats med mycket gott resultat. Kommunen har bestämt att skolan 
skall fortleva och som uppskattning, skänkte samhällsföreningen klockor till samtliga 
klassrum samt en klocka att sätta på fasaden. 

En kurs i Kinesiska på skolan har startats på initiativ av Emil Beijer och Jan-Erik Bäck. 
Fortsättningskurs har precis börjat för vårterminen. Denna kurs ligger utanför skolans 
verksamhetsområde och finansieras av bidrag från företag och föräldrar.  

” Kör Sakta – Lekande barn” skyltar är inköpta och uppsatta på utsatta ställen.  

Kommunen har lagt ut en ny badbrygga I VIVI. 

Förhandlingar har förts med Kommunen och Telia om den mycket dåliga mobiltäckningen på 
stora delar av vår ö.  

Fiberkabel kommer att grävas ner på Fotö och bör vara färdigt att tas i bruk år 2015. Info och 
intresseanmälan från installatörer kommer så småningom. 

Kommunen planerar att bygga bostäder för blandat boende vid Tumlaren. Detta måste 
föregås av planändring för området för att gälla bostäder. Detta kan tidigast ske år 2016-
2017. Ingela Karlsson bevakar ärendet. 

Söö-dammen kommer om möjligt att rensas och ställas i ordning för skridskoåkning.  

Plantering och ansning av träd och buskar längs vägarna kommer utföras och plantering av 
buskar är planerat vid återvinningsstationen på parkeringsplatsen i korsningen 
Egnahemsvägen Stora Vägen. 

 

Medlemsantalet 
 
Under året har 304 personer betalat medlemsavgift om 100 kr. En ökning med 44 personer 
sedan föregående år. Varmt tack till alla. 

 

§ 4 Styrelsen ansvarsfrihet. 
Mötet beviljade styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet. 



 

§ 5 Arvoden till styrelsen 
Inga arvoden utgår till styrelse eller revisorer. 

 

§ 6 Val av styrelsemedlemmar för år 2014 
 Maria Uggla och Magdalena Dahlgren har avsagt sig sina platser i styrelsen Monica Olsson 
har avsagt sig sitt uppdrag som representant för församlingshemmet eftersom verksamheten 
har upphört. 

Bert Corneliusson kommer att vid FGIF:s årsmöte avgå som representant för föreningen och 
i stället bli ordinarie ledamot i samhällsföreningens styrelse. Suzanne Tynelius, representant 
för skolrådet har avsagt sig sitt uppdrag och ersättare meddelas senare.  

Göran Albinsson, representant för Sion har avsagt sig sitt uppdrag och ersätts av Johan 
Jörnestrand. 

 

Nya oberoende styrelsemedlemmar har valts enligt valberedningens förslag.  

Sofia Josefsson och Bert Corneliusson 

Övriga styrelsemedlemmar omvaldes 

 

§ 7 Revisorer 
Christer Frankfeldt har avsagt sig sitt uppdrag och vi får jobba på att hitta någon ny under 
årets gång. 

Vi vill rikta ett stort tack till er alla som nu avgår för insatser ni gjort under åren som gått. 

 

§ 8 Årets Fotöbo 
År 2013 utsågs Majbritt Yngvesson enhälligt att koras till ” Årets Fotöbo” pga sitt stora 
osjälviska engagemang i Gubbträffen. 

Majbritt har startat och driver Gubbträffen i Café Boa. Sammankomster som är uppskattade 
av många och väl besökta. Hon ser till att det finns kaffe och tilltugg och underhållning varje 
onsdag förmiddag. En liten uppmuntran i form av en blombukett överräcktes. Ett varmt tack 
för dina insatser. 

 

§ 9 Parkeringsrutor i kIlen 
Samhällsföreningen har nyttjanderätt av marken i Kilen och tar årligen ut en avgift för 
uppställningsrutorna i området. Rutorna kom till för ca sex år sedan för att bringa ordning i 
området. Nu står bilar, husvagnar, båtar mm uppställda på rutorna. Kontrakt finns mellan 
Samhällsföreningen som uthyrare och brukaren av rutan. En fråga väcktes av boende i 
området om vad som skall anses vara godkänt att ha stående i rutorna. Kan avställda fordon 
som ej används nyttja platsen. Styrelsen ser över vad som finns i rutorna och vilka som 
uppfyller villkoren i kontraktet. 



Boende i området äskar medel av vinsten av uthyrningen till förskönande åtgärder i området. 
En fråga som styrelsen kommer diskutera i kommande möte.  

 

En fråga ställdes också om vad som kommer att hända med församlingshemmet. Vi har 
inget konkret svar men förmodligen säljs fastigheten så småningom. För den som är 
intresserad kan info fås av Christina Utbult. 

 

Mötet avslutades med kaffe och tårtbuffé. 

 

Fotö 2014-01-27 

Vid pennan Sonja Josefsson 

 

Justeras 

Bengt Engström  Bert Corneliusson 


