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Fotö samhällsförenings årsmöte 2021 
Lördagen den 11 september 2021 kl 15.00 i Sionkyrkans samlingssal 

 

Magnus Jonasson hälsade alla välkomna och tackade Sion-föreningen för att de ställer sina 
lokaler till förfogande samt höll ett inledande anförande. Dagens agenda gicks igenom. 

 

1. Mötet öppnades och följande funktionärer valdes:  ordförande Magnus Jonasson, 
sekreterare Sigbritt Oskarsson, justeringsmän Elisabeth Andersson och Bengt Engström. 
 

2. Kallelsen till årsmötet godkändes. 
 

3. Verksamhetsberättelsen för 2020 gicks igenom av Johan Sellgren med hjälp av både ord 
och bild. Magnus Jonasson redogjorde för föreningens ekonomiska ställning, som är 
stabil. Holger och Ullacarin Karlsson redovisade hur de som revisorer granskat alla 
underlag som utmynnat i revisionsberättelsen. Verksamhetsberättelse inklusive 
resultaträkning för 2020 finns att hämta på hemsidan www.fotoorad.se under rubriken 
Fotö Öråd protokoll/Dokumentarkiv/Årsberättelse. 
 

4. Mötesdeltagarna beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 
 

5. Som tidigare år bestämdes att arvode till styrelse och revisorer inte ska utgå. 
 

6. Val av styrelseledamöter. I detta sammanhang föreslog Magnus Jonasson att få lägga till 
ett förtydligande i stadgarna, vilket beviljades. Bisatsen ”av föreningarna utsedda” läggs 
till i första meningen under §6. Ordalydelsen blir då att ”… bestående av minst 8 och 
högst 12, förutom de av föreningarna utsedda, ledamöter.” 
 
• Två nya ledamöter till styrelsen valdes: Holger Josefsson och Claes Hinder. Annika 

Jansson lämnar styrelsen efter 10 år av förtjänstfullt engagemang och fick motta en 
blombukett. Övriga sittande styrelsemedlemmar omvaldes: Bert Corneliusson, Bengt 
Engström, Christina Ivarsson, Bosse Johansson, Magnus Jonasson, Sonja Josefsson, 
Sigbritt Oskarsson och Johan Sellgren. 

 
7. Revisorerna Holger och Ullacarin Karlsson omvaldes. 

 
8. Till valberedningskommittén omvaldes Pierre Åman och Gunnar Agnesson. 
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9. Till Årets Fotöbo 2020 utsågs Stefan Möller med motiveringen: ” För hans 

genomförande av, och medverkan i, många aktiviteter som bidragit till ökad trivsel och 
förbättrad boendemiljö på Fotö, bland vilka särskilt kan nämnas mångårig skötsel av 
fotbollsplanen, byggandet av lekredskap för barnen och simboden i Vivi. Stefan är 
mycket uppskattad för sin hjälpsamhet, ansvarskännande och känd för att alltid ställa 
upp var och när det behövs.” Diplom och blomma överlämnades till Stefan. 
 

10. En händelse som inträffat under året och förtjänar att uppmärksammas: I maj 2020 
räddade besättningen på fiskebåten Stella Nova livet på tre engelska sjömän från en 
livflotte, efter att deras båt kantrat och sjunkit. På årsmötet representerade Christer 
Bryngelsson hela besättningen och fick ta emot ett diplom som ett bevis på hur stolta 
Fotö-borna är över insatsen. 
 

11. Johan Sellgren presenterade projektet och arbetet bakom boken om Fotös historia och 
visade på exempel från det digra innehållet. Förutom Johan står Bertil Börjesson, 
Gunnar Agnesson, Holger Josefsson och Göran Albinsson som författare till boken, som 
omfattar 320 sidor text och många bilder. Kostnad 320 kr per exemplar. Mera 
information finns på Fotö Öråds hemsida, www.fotoorad.se. Beställning sker via 
föreningens e-mail, kontakt@fotoorad.se . 
 

12. Magnus Jonasson tackade alla för uppslutningen till årsmötet, riktade ett särskilt tack till 
de som arrangerat tillställningen och förklarade mötet avslutat. 

 

Fotö 2021-09-12 

Sigbritt Oskarsson, sekr. 

 

Justeras 

 

Elisabeth Andersson   Bengt Engström  


