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§  1   Val av mötesfunktionärer 

Till ordförande för mötet valdes Gunnar Agnesson 
Sekreterare Sonja Josefsson 
Justera protokollet Pierre Åman och Gert Holmberg 
 

§  2  Kallelsen till årsmötet godkändes. Gunnar hälsar alla välkomna. 

 

§  3 Verksamhets och revisionsberättelse 

Johan Sellgren presenterar i ord och bild via PowerPoint. Ett mycket trevligt inslag.  
  
Styrelsens sammansättning 2016: 
Till styrelsen år 2016 omvaldes Pierre Åman, Sonja Josefsson, Emil Beijer, Gunnar 
Agnesson,  Bengt Engström, Johan Sellgren, Annika Jansson samt Bert Corneliusson  
Nya styrelsemedlemmar: Sigbritt Oscarsson 
Styrelsemedlemmar som representerar föreningar : 
SION: Johan Jörnestrand, suppl. Göran Albinsson, Erland Malmborg 
Hamnföreningen: Holger Josefsson, suppl. Elis Gustafsson 
FGIF: Bosse Johansson, suppl. Raymond Englund 
Fotö skolråd: Håkan Karmbäck 
Adjungerad styrelseledamot: Christina Ivarsson som anslöt under våren 
Revisor: Magnus Jonasson och Holger Karlsson 
 
Protokollförda sammanträden samt andra möten 
Sju ordinarie styrelsemöten samt årsmötet. 
Kommunens Ö-rådsmöten har representerats av Bengt Engström, Bert Corneliusson.  
Sigbritt Oscarsson representerar Öckerö kommun i Bohusläns skärgårdsråd.  
 
Skrivelser och förhandlingar: 
Årlig förhandling med Kultur och Fritid. 
 
Ansökan till Kommunen om att göra väg från ”Krögen” förbi Park/Lekpark till 
gångfartsområde fick vi avslag på och idag finns inga planer på några förändringar av 
parkområdet. 



 
Skrivelse till kommunen att ompröva beslut om strandskydd på mark på Söö. Detta i 
samband med att ett formellt fel begåtts vid första beslutet. 
 
Aktiviteter och möten 
Fritidskontoret har avtal med samhällsföreningen för skötsel av toa, badbryggor samt 
strandstädning i Vivi. 
 
Frivilliga städdagen var vädret strålande. Det kom mellan tjugo och trettio personer och det 
blev en rejäl uppfräschning på många håll under trevliga former med korvgrillning som 
avslutning. Vi får hoppas på lika fint väder 2017 samt ännu fler deltagare. 
 
En ny badbrygga sattes upp vid ångbåtsbryggan samt vägbanken grusades lagom till 
sommaren. 
 
Hopptorn reparerades samt fräschades upp av kommun. 
 
Städning av toaletter samt daglig städning av badplats i Vivi sköttes av ungdomar genom 
samhällsföreningens försorg. 
 
Förra årsmötet togs frågan om bildande av en hembygdsgrupp upp och intresse fanns. 
Tyvärr har vi inte kommit igång ännu men förhoppningen är att det ska komma igång under 
2017. 
 
Teatersällskapet Stora Mööt framförde andra helgen i augusti en föreställning som sträckte 
sig från vikingatiden till nutid om händelser som utspelat sig i vårt närområde. Framförandet 
gjordes utomhus på hamnplanen på Ussholmen med utsikt ut mot Vinga som 
bakgrundsvinjett. Det var planerat föreställningar fredag och lördag och skådespelarna är 
amatörer från kommunens öar. Vädret satte tyvärr stopp för fredagens föreställning så en 
extraföreställning bestämdes till söndag istället. Evenemanget blev mycket uppskattat och 
ca. 300 personer kom till föreställningarna. Ett stort tack till alla som medverkade till att vi 
kunde genomföra detta och ett alldeles speciellt tack till Monica Nyström som är 
initiativtagare. Vi hoppas på en uppsättning i år också men i skrivande stund är inget 
bestämt. 
  
Den dåliga mobiltäckningen på framförallt den sydvästra halvan av Fotö har vi i samarbete 
med hamnföreningen lagt mycket kraft på i kontakter med kommun och teleoperatörer. 
Det är därför mycket glädjande att Telenor nu att satt upp en mast på Ussholmen. De har 
även tillmötesgått oss i vår önskan att få en mast som smälter in i den marina miljön till både 
form och färg.  
 
Fiberkabel har som alla säkert noterat lagts ner under 2016 och de första abonnemangen är 
igång sen några veckor. 
 
Flerbostadshus som är planerade vid Tumlaren. Inget nytt framkommit. 
 
Plantering och ansning längs vägarna jobbar vi med fortlöpande och förslag på förskönande 
åtgärder tas tacksamt emot på hemsidan eller direkt till någon i styrelsen.  
 
Bänkar har inköpts för utplacering på ön (4st.). Dessa kommer att sättas ut på städdagen 
och de kommer att gjutas fast i marken. Förslag på var de ska placeras mottas tacksamt. 
 
FGIF genomför en större uppfräschning av lekplatsen vid fotbollsplan och 
samhällsföreningen går in med 20.000 kr för inköp av lekredskap till densamma. 



 
Vidare förs en dialog med kommunen om hur vi ska kunna göra återvinningsstation och P-
plats fräschare. Kommunen håller på med en övergripande översyn av alla öar så det 
kommer nog att ta lite tid. 
 
Uppställningsplatser som samhällsföreningen ansvarar för i Kilen kan man få information om 
av i första hand Sonja Josefsson. 
 
Medlemsantalet 
Under år 2016 har samhällsföreningen fått in 28400 kr i medlemsavgifter. Vi har sen tidigare 
räknat 100 kr/vuxen medlem och har på detta sätt 284 medlemmar. Detta är en ökning med 
44 medlemmar sen föregående år. Stort tack till alla.  
 
Roland ”Rolle” Johannisson har vid tre tillfällen hållit kurs i HLR i Café Boa. 
En hjärtstartare finns på yttervägg i Café, Boa, en finns på Fotö Brygga på Söö. Båda 
tillgängliga för allmänheten. 
 
Intresse finns att fortsätta med HLR utbildning och mötet anser att vi bör fortsätta med HLR 
utbildning åtminstone en gång/år. Styrelsen tar med sig detta för vidare diskussion. 
 
Revisionsberättelsen föredras och godkännes. 
I år har föreningen ett positivt resultat om 12 255 kr. 
 

§  4  Styrelsens ansvarsfrihet 

Revisorerna föreslår full och tacksam ansvarsfrihet för kassör och styrelse. Mötet beslutar i 
enlighet med detta. 
 

§  5    Arvoden i styrelsen 

Inga arvoden utgår till någon i styrelsen. 
 

§  6  Val av styrelseledamöter 

Magnus Jonasson och Christina Ivarsson väljs in som ledamöter i styrelsen. 
 

§  7  Val av Revisorer i föreningen. 

Ulla-Karin Karlsson och Holger Karlsson är föreslagna och mötet beslutar i enlighet med 
detta att välja Ulla-Karin och Holger till revisorer i föreningen. 
 

§  8    SMS Livräddare 

Johan informerar.    
 
Man kan via telefon ansluta sig till ”SMS Livräddare” genom att ladda ner en app. En app 
som är väl utformad och som ger instruktioner till den som utför hjärt- och lungräddning i 
akuta situationer. Sms från SOS skickas till den som befinner sig inom en radie av 500 meter 
från den som behöver hjälp i väntan på ambulans.  



 
I Stockholm har detta varit i bruk lite längre än i VGR och i båda områdena har det fungerat 
väl. I Stockholm har den som fått sms och kunnat rycka in för att påbörja HLR i många fall 
hunnit före ambulans så även i vårt område men i något färre fall. 
 

§  9  Övriga frågor 

Sig-Britt Oscarsson har under året gått in som ordinarie ledamot i Södra Bohusläns 
skärgårdsråd. 
     
1 Parken 
Under sommarsäsongen 2016 sköttes parken av ungdomar anställda via kommunen och där 
vi bistod med handledning. Tyvärr utföll inte detta särskilt bra. Vi behöver hitta ett bättre 
alternativ till parkens skötsel inför kommande säsonger. 
 
2 Församlingshemmet 
En fråga ställdes om vad församlingshemmet används till idag. Frågan ställdes pga att det 
finns tiggare som är i stort behov av tak över huvudet under några månader i vår. Så vitt vi 
vet står byggnaden oanvänd förutom ett rum som är uthyrt till kontor som används 
sporadiskt. Enligt obekräftade uppgifter anses byggnaden vara för dålig att bo i. Det finns 
heller ingen fungerande dusch. 
 
3 Telemasten på Ussholmen 
Telemasten har byggts av Telenor och marken den står på arrenderas av hamnföreningen. 
Idag är Telenor och Tele2 anslutna till densamma. 
 

§ 10  Årets Fotöbo och Årets Hjältar 

2016 års Fotöbo är utsedd. Titeln tillföll i år Ragnar Bergkvist med följande motivering: 
Fotös samhälle kretsar mycket kring hamnarna, där vi har en eldsjäl som jämt är på bra 
humör som alltid är hjälpsam som gärna ger idéer och tips och bjuder på lite finurliga 
kommentarer. Han vill aldrig ha betalt men låter gärna skänka en slant till behövande, dock 
tackar han inte nej till en bit schwarzwaldtårta. 
 
Ett stort tack för dina insatser. 
 
I år tilldelar vi också Margareta Enedal och Pierre Åman titeln Årets Hjältar med 
motivering:  
Den 26 december 2016 härjar stormen Urd som värst. Havsnivån är 1,5 m högre än normalt. 
På kvällen ser Margareta och Pierre från sitt hus ljusen från en bil försvinna ner i 
hamnbassängen. De agerar snabbt och handlingskraftigt och kan på så sätt undsätta 
personen i bilen. Tack vare deras insats undveks en tragedi. 
 
Stort Tack för rådigt ingripande. 
 
Gunnar Agnesson har aviserat att han vill lämna posten som ordförande i föreningen. Han 
kommer dock att kvarstå som ledamot i föreningen. Stort tack för den tid som du ägnat åt 
ordförandeskapet. Gunnar fick också mottaga en liten uppskattning i form av en blomma. 
 



§ 11 Mötet avslutas 

Gunnar avslutar mötet och tackar samtliga deltagare. I vanlig ordning bjuds det på kaffe och 
tårtbuffe’. 
 
 
Fotö 2017-02-26 
 
Vid pennan, Sonja Josefsson 
 
 
Justeras 
 
Pierre Åman  Gert Holmberg 


