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1.  Mötet öppnade. Magnus hälsar alla välkomna. 

2.  Val av mötesfunktionärer 

Till ordförande för mötet valdes Magnus Jonasson 
Sekreterare Christina Ivarsson 
Justera protokollet Stig Ottosson och Johan Sellgren 
 

3.  Kallelsen till årsmötet godkändes.  

4.  Mötesförsamlingen fastställde röstlängden. 

5.  Verksamhets och revisionsberättelse 

Johan Sellgren presenterar i ord och bild via PowerPoint. Ett mycket trevligt inslag. 
 
Styrelsens sammansättning 2017: 
 
Till styrelsen år 2017 omvaldes Pierre Åman, Sonja Josefsson, Emil Beijer, Gunnar 
Agnesson, Bengt Engström, Johan Sellgren, Annika Jansson, Bert Corneliusson samt 
Sigbritt Oscarsson. 
Nya styrelsemedlemmar: Magnus Jonasson och Christina Ivarsson 
Styrelsemedlemmar som representerar föreningar: 
SION: Vakant 
Hamnföreningen: Holger Josefsson, suppl. Elis Gustafsson 
FGIF: Bosse Johansson, suppl. Raymond Englund 
Fotö skolråd: Vakant. Till det sistnämnda utsågs senare under året Linda Gustafsson. 
Revisor: Ullacarin Karlsson 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 har som brukligt resulterat i ett avtal med 
Samhällsföreningen för skötsel av toa, badbryggor samt strandstädning i Vivi. Arbetet har 
utförts av ungdomar anställda av Samhällsföreningen. 



 
Aktiviteter och möten 
 
Arbetet med fiberdragning och inkoppling avslutades under våren så nu är Fotö 
”framtidssäkrat”, åtminstone för en tid framöver. Vi har haft en del synpunkter på slarvigt 
återställande av asfalt mm på vägar men nu är det mesta åtgärdat.  
 
Fotö samhällsförening stod värd för ett styrelsemöte i Bohusläns skärgårdsråd den 25 mars. 
Mötet hölls i Café Boa med medverkan av bl.a. Arne Lernhag. Olika ämnen diskuterades 
med fokus på strandrättsfrågor. 
 
Frivilliga städdagen den 29 april bjöd på vackert och lite kyligt väder. Det kom mellan 20-30 
personer och det blev en rejäl uppfräschning på många håll under trevliga former med 
korvgrillning i Vivi som avslutning. Vi hoppas på lika fint väder 2018 samt ännu fler deltagare. 
 
Beslut har nu fattats om att anlägga en sandlåda samt nya bänkar placerade runt denna, i 
den övre delen av parken. Tanken var att få detta klart till sommaren 2017 men pga. tidsbrist 
så är detta nu förskjutet till våren 2018. 
 
Öckerö rörläggeri har installerat en ny typ av sprinklermodul. Den har placerats ovan jord och 
har byggts in i ett skåp. Något vatten är ännu inte inkopplat men det kommer att ske till våren 
2018. Sommarens väder gjorde dock bevattningsfrågan sekundär.  
 
Fyra bänkar har införskaffats och satts upp på följande platser: Hummerviga, 
Ångbåtsbryggan, vid ”Karl Runes” samt vid fotbollsplan.  
 
Ett nytt upplägg kring skötseln av Parken har prövats där alla Fotöbor via FB inbjöds att på 
en fastställd dag 1 gång/sommarmånad delta i detta arbete. Vi noterade emellertid mycket 
begränsat intresse för detta upplägg och inför 2018 är tanken att upphandla denna tjänst från 
extern leverantör. 
 
Den tidigare berörda frågan om bildande av en hembygdsgrupp har tyvärr ännu inte kommit 
igång. Nya tag 2018 om intresset kvarstår.  
 
Teatersällskapet Stora Mööt framförde andra helgen i augusti en föreställning som kallades 
”Skepp o´hoj”. Framförandet gjordes liksom förra året utomhus på hamnplanen på 
Ussholmen. Det var planerat föreställningar fredag, lördag och söndag. Tyvärr gjorde ett 
ihållande regn att lördagens föreställning blev inställd men totalt sett ändå mycket lyckat och 
gav ett tillskott till föreningskassan på 7000 kr netto. Evenemanget blev mycket uppskattat 
och ca 350 personer kom till föreställningarna. Publiken fick ta del at utmärkta 
rollprestationer av skådespelarna från Hönö Hembygdsförenings amatörteatersällskap. 
Manus skrevs av Monica Nyström och regisserade gjorde Veronica Olsson. 
Föreställningarna genomfördes med stöd och arbetsinsatser från Fotö Samhällsförening. 
Arbete pågår med att skapa organisation och förutsättningar för att anordna detta trevliga 
event också under 2018. Arbetet kräver frivilliginsatser av många fler än styrelsen.  
 
Vi har en ambition att förstärka och förbättra kommunikationen mellan Örådet och 
föreningens medlemmar. Som ett led i detta har vi startat en FB-grupp för Fotö Öråd för 
snabb och direkt kommunikation men också som ett komplement, att skapa en så komplett 
som möjlig e-mail adresslista till alla medlemmar. Därför har alla medlemmar blivit ombedda 
att lämna sin e-mailadress i samband med betalningen av 2018 års medlemsavgift. 
 
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.  



Vi har sponsrat FGIF med 20 000 kr som använts till en större uppfräschning av lekplatsen 
vid fotbollsplan samt för inköp av lekredskap till densamma.   
 
Efter ansenlig tid fick vi till sist till stånd en uppfräschning av återvinningsstationen. Det blev 
avsevärt mycket finare nu med planket som skyler containrar och annat. Någon asfaltering är 
dock ännu inte i sikte. Till dess får vi glädjas åt det vi uppnått.  
 
Uppställningsplatser som samhällsföreningen ansvarar för i Kilen kan man få information om 
av i första hand Sonja Josefsson. 
 
Den 24 januari 2018 hölls ett välbesökt samrådsmöte med Öckerö Kommun i Café Boa 
angående den nya översiktsplanen för Fotö. Planarkitekt Lena Boman inledde med 
information hur arbetet med översiktsplanen genomförs och hur förslaget till plan ser ut för 
Fotö. Därefter fick alla chansen att gruppvis betygsätta och kommentera det aktuella 
förslaget samt komma med kompletterande synpunkter. 
 
Medlemsantalet 
 
Under år 2017 har samhällsföreningen fått in 26 600 kronor i medlemsavgifter. Vi har sen 
tidigare räknat 100 kronor/vuxen medlem och har på detta sätt 266 medlemmar. Detta är en 
minskning med 18 medlemmar sen föregående år.  
 

6.  Styrelsens ansvarsfrihet 

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

7.  Arvoden i styrelsen 

Inga arvoden utgår till någon i styrelsen. 
 

8.  Val av styrelseledamöter 

Bosse avgår som styrelserepresentant för FGIF om väljs om till ordinarie styrelseledamot i 
Samhällsföreningen. Pierre Å och Gunnar A samt Emil B avgår. Övriga ledamöter väljs om. 
 

9.  Val av Revisorer i föreningen. 

Revisorerna Ullacarin Karlsson och Holger Karlsson väljs om av mötet. 
 

10. Val av Valberedningskommitté 

Mötet beslutar att välja Gunnar A och Pierre Å som valberedning. 
 

11. Förslag till uppdatering av föreningens stadgar.  

Förändringar godkändes och bordlades till nästa föreningsmöte. 
 



12. Övriga frågor – frågor till styrelsen.  

Inga övriga frågor. 
 

13. Event 365 projekt presenterades.  

Syfte att öka antalet besöksanledningar i Öckerö Kommun. Har du idéer kontakta Magnus J. 
 

14. HLR kurser kommer att anordnas under 2018.  

Länk för intresseanmälan kommer finnas på hemsidan. Hjärtstartare finns placerade på Fotö 
Brygga, Café Boa samt FGIF vid arrangemang. 
 

15. Årets Fotöbo 2017:  

Utmärkelsen Årets Fotöbo 2017 tilldelades Catarina Bäck med motiveringen:  
 
Till en välkänd Fotöbo som åtnjuter stor respekt och uppskattning för sin vilja att alltid ställa 
upp; för skolan, för idrottsföreningen, för Sionkyrkan eller varhelst det behövs en insats eller 
hjälpande hand. Alltid med stort engagemang och stort hjärta utan att se till sig själv. 
Catarina tackade så mycket för den fina utmärkelsen och sjöng tillsammans med Bertil B 
visan Bohuslän.  
 

16. Mötet avslutas 

Magnus avslutar mötet och tackar samtliga deltagare. Mötet avslutas med kaffe och tårta 
samt bildvisning av Bertil Börjesson från Fotö hur det såg ut i början på 1900-talet och 
framåt. 
 
 
 
Fotö 2018-02-24 
 
Vid pennan, Christina Ivarsson 
 
Justeras 
 
Stig Ottosson  Johan Sellgren 
 


