
Protokoll  

Fotö Samhällsförenings årsmöte 2016-02-06 
 

§  1  Val av mötesfunktionärer 

Till ordförande valdes  Gunnar Agnesson 
Till sekreterare valdes  Sonja Josefsson 
Till justeringsmän valdes  Nils Andersson och Ulla-Carin Karlsson 

§  2  Kallelsen till årsmötet godkändes 

§  3  Verksamhets och revisionsberättelse 

Johan Sellgren förevisade ett mycket trevligt bildspel med powerpoint över årets stora 
händelser på vår ö. Bl a från konstrundan i augusti, skolbasar i café Boa samt basar i skolan, 
skärgårdsmilen och vår egen städdag mm mm. 
 
1 : Här följer ett utdrag ur verksamhetsberättelsen. Den finns att läsa i sin helhet på 
hemsidan www.fotoorad.se 
Styrelsens sammansättning under året som gått har sett  ut som följer: Pierre Åman, Sonja 
Josefsson, Emil Beijer, Gunnar Agnesson, Bengt Engström, Johan Sellgren, Annica Jansson 
samt Bert Corneliusson 
Styrelsemedlemmar som representerar föreningar: 
Fotö Hamnförening:  Holger Josefsson suppl. Elis Gustafsson 
FGIF:  Bosse Johansson 
Fotö skolråd:  Sofia Josefsson 
Adjungerad styrelseledamot: Ingela Karlsson samt Sigbritt Oscarsson som anslöt under 
våren. 
Revisor:  Magnus Jonasson 
 
2:  Föreningen har haft sju ordinarie styrelsemöten samt årsmöte. 
I kommunens Ö-rådsmöten har Bengt Engström, Bert Corneliusson och  Ingela Karlsson 
deltagit. 
 
3:  Under året har förhandlingar förts med kommunen om dubbelriktad trafik på 
Korsviksvägen från Café Boa. Ärendet kvarstår. 
 
4:  Samhällsföreningen har avtal med Fritidskontoret om skötsel av toaletter och strandstäd 
under sommarmånaderna juni- augusti. 
Lars-Olof Olsson och Nils Andersson står för parkens skötsel. En allmän städdag har också i 
år genomförts i april. Tyvärr regnade det denna dag så uppslutningen var inte den bästa men 
de som kom gjorde ett fantastiskt gott jobb. Avslutade som vanligt i Vivi med korvgrillning och 
lotteri. 
Vi har under året fått information av representant för Öckerö nät  om händelseförloppet i 
fiberdragningen för våra öar.  
Vi har också haft besök av Robert Settergren ordf. i Barn och Ungdom BUN. Hans första 
besök i kommunens olika skolor var just på Fotö Skola. Besked har  getts att vår skola skall 
erbjuda undervisning från förskoleklass t.o.m 6:e klass.  
Föreningen har också givit div. bidrag till skolan för inköp av böcker till skolbiblioteket samt till 
idrottsföreningen till inköp av bordtennisbord.  



Ny orienteringskarta över vår ö är uppsatt vid korsningen Stora vägen- Egnahemsvägen där 
också förskönande åtgärder gjorts i form av stenläggning där också en eregusse ligger 
nymålad och fin. 
Telemast är planerad att sättas upp på Ussholmen  likaså fiberkabel till Fotö. 
Förhoppningsvis sker detta under år 2016. 
Kommunen planerar att bygga flerbostadshus vid Tumlaren. För att genomföra det måste en 
planändring göras. 
Vi har till kommunen  påpekat behovet av uppsnyggning vid återvinningsstationen och fått 
veta att man håller på med översyn av detta samt hela vägnätet i Öckerö kommun. 
Avgiften för parkeringsplats i Kilen kommer i år att höjas till samma krontal som hamnen tar 
ut för sina platser. 
Sommarstäd av toaletter och ” Rutan” har skötts av ungdomar från ön mot överenskommen 
ersättning. 
Medlemsantalet   
Under 2015 har 237 personer betalat medlemsavgift. En minskning med 60 personer sedan 
föregående år. Möjligen kan det bero på sent utskick från föreningens sida och vi ser över 
rutinerna för detta.  Tack till alla.  
Revisionsberättelsen fördrogs. 

§  4  Ansvarsfrihet beviljades för kassör och styrelse. 

§  5  Arvoden till styrelse och revisorer 

Inga arvoden utgår till någon i styrelsen ej heller till revisor. För närvarande har vi en revisor 
men stadgeenligt behövs två personer. Känner du dig manad att hjälpa till med detta hör då 
gärna av dig till någon av oss i styrelsen. 

§  6  Val av styrelsemedlemmar 

Styrelsen väljer ledamöter och funktioner inom sig. I år har Ingela Karlsson valt att avgå. 
Sigbritt Oscarsson som suttit med som adjungerad under del av året kommer att väljas in 
som ordinarie ledamot. Föreningars representanter utses av respektive förening. 

§  7  Val av revisorer och suppleanter 

Magnus Jonasson omvaldes  

§  8  Hjärtstartare  

En hjärtstartare har köpts in och skänkts till föreningen av anonym givare. Johan Sellgren 
visade apparaten och dess funktioner. En kurs i HLR kommer att genomföras och intresse 
anmälan skickades runt vilket genererade många påskrifter. Roland ”Rolle” Johanneson är 
instruktör för detta. Apparaten finns uppsatt vid Cafè Boa. 

§  9  EU projekt Leader Södra Bohuslän 

LEADER står för Liasion Entre Actions de Developpement de I Economie Rural och betyder 
Samverkande åtgärder för ekonomisk utveckling på landsbygden. 
Sigbritt Oscarsson har engagerat sig i detta projekt som i korthet innebär att man kan som 
förening eller företag men ej privatperson söka EU bidrag till genomförande av projekten. 
Detta görs tillsammans med kommun och Jordbruksverket. Styrelsen har fått några förslag 
som är intressanta men vi vill gärna få in fler idéer från allmänheten. Projekten skall helst på 
sikt ge arbetstillfällen. Läs mer om detta på vår hemsida.  



§  10  Projektförslag från medlemmar 

Gemensam bakstuga på vår ö. 
Använda  vattentornet till någon form av aktivitetsstation. Kom gärna med förslag och idéer. 
Bosse Johansson blir samordnare för detta. 

§  11  Bildande av hembygdsgrupp 

Gunnar visade en karta över närområdet med gamla beteckningar på olika platser runt vår ö. 
Var kommer de olika namnen från etc?? Att bevara det gamla ligger många varmt om hjärtat 
och Kerstin Johannisson tar på sig att eftersöka intresse samt hålla i trådarna.  

§  12  Park/Lekpark 

Emil Beijer, Annica Jansson samt Ingela Karlsson har jobbat med förslag till förändring. Emil 
visade en målning som hans morbror Leif Rosén gjort över tänkta åtgärder. Observera detta 
är bara förslag än så länge och vi vill ta del av allmänhetens åsikter för att bilda oss en 
uppfattning om önskemål för området. Förslaget går i korthet ut på att minska hastighet för 
fordon till gånghastighet och ev öppna upp staketen mellan park/lekpark. Införliva fler 
sittgrupper i parken och ev en sandlåda för de yngre barnen. 

§  13  Årets Fotöbo 

År 2015 inkom flera olika förslag på nomineringar till titeln. Efter diskussion i Fotö Öråd 
utsågs som Årets Fotöbo 2015 Christina Ivarsson som fick mottaga hedersbeviset med 
motivering ” För ditt stora hjärta och engagemang i frågor som berör oss alla på ett eller 
annat sätt. Året som gått drog du igång namninsamling för att få behålla ambulansen på 
öarna. Samt protester mot indragna färjeturer och vår skolas  bevarande när det krisat. 
Också för det jobb du lagt ner i föreningen under tidigare år. Stort Tack från oss alla. 

§  14  Övriga frågor 

Parken ägarförhållanden. Nils Andersson berättar att hans mormor skänkt marken till 
samhällsföreningen. Ägarförhållandet av parken är dock oklart och behöver utredas. Här 
finns uppgifter om att Hamnföreningen står som fastighetsägare men också att ett flertal olika 
dödsbon äger den. Holger och Sonja tar kontakt med Länsstyrelsen för att få fakta i ärendet. 
Boden i parken behöver uppfräschas och målas. 
Träd behöver ansas utmed stora vägen. 
Församlingshemmet är sålt till Öarnas bygg om kommunen godkänner ritningar för 
bostadsbyggande i form av lägenheter. Positivt förhandsbesked har givits från kommunen. 
Emil och Annica arbetar vidare med planerna för parken. Hur förändra/ hur bevara??  
Det framkom önskemål om fler bänkar runt ön så man kan sitta ner en stund och vila eller 
bara titta på den vackra utsikten under promenaden.  
Mötet avslutades med kaffe och tårtbuffé. 
 
 
Fotö 2016-02-09 
 
Sonja Josefsson 
 
 
Justeras  justeras 
 
Nils Andersson Ulla-Carin Karlsson 


