
Protokoll  

Fotö Samhällsförenings årsmöte 2019-02-23 
 
 

1. Mötet öppnade. Magnus Jonasson hälsar alla välkomna 

2. Jan Utbult, kommunstyrelsens ordförande hälsades välkommen och 
presenterade sig och berättade vad som är på gång i Öckerö Kommun.  

”Övergripande mål..” finns att läsa på Öckerö Kommuns hemsida, se bif länk. Bl a finns 
information om detaljplaner, familjecentral, nya Solhöjden och åtgärdsvalstudie från 
trafikverket mm. Efter presentation gavs möjlighet till frågor som Jan besvarade så gott han 
kunde.   
http://www.ockero.se/kommunpolitik/kommunalastyrdokument/malformandatperioden.4.3710d29
514a6acfd0c421b1.html 
Vill man kontakta Jan så kan man maila eller ringa. jan.utbult@ockero.se eller 031-976201 
 

3. Val av mötesfunktionärer 

Till ordförande för årsmötet valdes Magnus Jonasson 
Sekreterare Christina Ivarsson 
Justerare Bo Johansson och Johan Sellgren 
 

4. Kallelsen till årsmötet godkändes. 

5. Verksamhets och revisionsberättelse 

Johan Sellgren presenterade årsberättelsen i ord och bild via PowerPoint.  
 
Styrelsens sammansättning 2018: 
Till styrelsen år 2018 omvaldes Sonja Josefsson, Bengt Engström, Johan Sellgren, Annika 
Jansson, Bert Corneliusson, Sigbritt Oscarsson, Magnus Jonasson och Christina Ivarsson. 
Ny ledamot: Bo Johansson 
Styrelsemedlemmar som representerar föreningar: 
SION: Amanda Holm 
Hamnföreningen: Holger Josefsson, suppl. Elis Gustafsson 
FGIF: Elisabeth Andersson, suppl. Raymond Englund 
Fotö skolråd: Vakant.  
Revisor: Ullacarin Karlsson och Holger Karlsson 
Medlemsantalet 
Under år 2018 har samhällsföreningen tappat ca 40 medlemmar. Trolig orsak att betalning 
av medlemsavgift blivit bortglömd. Föreningen har fått in 22 600 kronor i medlemsavgifter. 
 
Mer information för 2018 finns i Fotö Samhällsförenings Årsberättelse på Fotö Öråds 
hemsida (fotoorad.se).  
 
 



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 

Sittande styrelse väljs om för 2019. Till ny styrelseledamot väljs Camilla Rydenskog. 
 

9. Val av Revisorer i föreningen. 

Revisorerna Ullacarin Karlsson och Holger Karlsson väljs om av mötet. 
 

10. Val av Valberedningskommitté 

Mötet beslutar att välja om Gunnar Agnesson och Pierre Åman som valberedning. 
 

11. Förslag till uppdatering av föreningens stadgar. 

Årsmötet fastställde mindre förändringar i stadgarna som bordlades föregående årsmöte. 
Bl a antal ledamöter i styrelsen samt medlemsavgift är justerad. 
 

12. Övriga frågor – frågor till styrelsen. 

Inga övriga frågor. 
 

13. Årets Hjälte 2018: Alfred Gustafsson:  

Alfred tilldelas utmärkelsen Årets Hjälte för sitt ingripande när Frideborg Jörnestrand, 3 år, 
ramlade i vattnet vid fotbollsplan den 9 maj 2018. Alfred agerade snabbt och rådigt då han 
höll uppe Frideborg vid vattenytan tills mer hjälp kunde komma! Alfred tackas inte minst av 
Frideborgs föräldrar Elin och Per-Anders Jörnestrand, men också av Fotö Samhällsförening 
för det föredömliga ingripandet! 
 

14. Årets Fotöbo 2018: Raymond Englund: 

Till en person som genom mångårigt ideellt arbete och mycket visad hjälpsamhet väl har 
gjort sig förtjänt av benämningen Mr Fotö. Som ordförande i Fotö GIF, arrangör och 
lekledare genom många år för vårt uppskattade midsommarfirande på ön, hjälpsam som få 
och med ett härligt humör och positiv inställning till allt och alla kan han räknas bland en av 
de mest välkända och uppskattade personerna på Fotö. 



 

15. Mötet avslutas 

Mötet avslutas med kaffe och tårta samt filmvisning av Anders Börjesson som spelat in 
”Fotöbor” under åren 1983-1992. 
 
Magnus tackar samtliga deltagare som kommit till årsmötet, som i år var mycket välbesökt. 
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