
 

Årsberättelse för Fotö Samhällsförening 2021 
  

Styrelsens sammansättning samt revisorer 2021: 
Till styrelsen för år 2021 omvaldes Bert Corneliusson, Bengt Engström, Christina Ivarsson, 
Bosse Johansson, Magnus Jonasson, Sonja Josefsson, Sigbritt Oskarsson och Johan Sellgren. 

Claes Hinder och Holger Josefsson invaldes som nya styrelseledamöter. Annika Jansson 
avgick ur styrelsen 
 
På konstituerande styrelsemöte omvaldes Magnus Jonasson till ordförande, Johan Sellgren 
till vice ordförande och Sonja Josefsson till kassör. Det beslutades att sekreteraruppgiften 
skulle cirkulera inom styrelsen. 

Styrelsemedlemmar valda av föreningarna: 
Sion: Amanda Holm, Hamnföreningen:  Johannes Holm, (suppl. Bengt Olofsson), Fotö GIF: 
Elisabeth Andersson (suppl. Raymond Englund) samt Fotö skolråd: Emelie Jörnestrand.  

Revisorer: Ullacarin Karlsson och Holger Karlsson  

Valberedning: Gunnar Agnesson och Pierre Åman. 

Ny organisation av Fotö Öråd 
Under året har vi omorganiserat arbetet inom styrelsen i syfte att bättre tillvarata 
styrelsemedlemmarnas olika intresseområden och därigenom öka kreativiteten och 
genomförandekapaciteten inom styrelsen. Arbetet bedrivs sedan våren 2021 inom fyra olika 
kommittéer: Miljö, Trafik, Fritid och Turism samt Fester och Sammankomster. 
Kommittéarbetet är vidare beskrivet på föreningens hemsida. 

Coronapandemins påverkan på verksamheten i föreningen 
Ett flertal normala gemensamma aktiviteter anordnade av föreningen och andra aktörer 
utgick under året, bl.a. städdagen och midsommarfirandet medan däremot konstrundan 
återupptogs. 

Styrelsemöten och andra möten. 
Totalt har åtta styrelsemöten har avhållits samt ett årsmöte. På kommunens Ö-
samrådsmöten har Fotö Samhällsförening representerats av Bengt Engström och Sigbritt 
Oskarsson.  



Årsmötet 
Fotö Samhällsförenings årsmöte avhölls den 11 september i Sions samlingslokal och var 
mycket välbesökt. Förutom stadgeenliga punkter och hedervärda utmärkelser enligt nedan, 
så presenterade Johan Sellgren boken ”Fotö- Boken om öns historia”. Boken som tagit drygt 
två år att framställa är ett gemensamt arbete av Johan Sellgren, Bertil Börjesson, Holger 
Josefsson, Gunnar Agnesson och Göran Albinsson. Ett ”praktverk” som kommer att glädja 
både nuvarande och kommande generationer av Fotöbor under lång tid framöver. 

Annika Janssons avtackades med blommor då hon efter tio år i styrelsen hade valt att avgå. 

Årets Fotöbo 2020 
Stefan Möller tilldelades utmärkelsen årets Fotöbo 2020 motiverat av 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. 

Årets Hjältar 2020 

Besättningen på Stella Nova från Fotö, Christer Bryngelsson, Mathias Jörnevik, 
Andreas Bryngelsson och Daniel Svensson, tilldelades utmärkelsen Årets Hjältar 
2020 för sin insats med att rädda tre förlista engelska sjömän ur en livflotte 
efter att deras egen fiskebåt plötsligt kapsejsat och sjunkit en klar och kall natt 
på Nordsjön i maj 2020. En utan tvekan livräddande bedrift som rönte stor 
uppmärksamhet i såväl England som här hemma. 

Arbete inom Miljökommittén 
Parken har under sommarhalvåret, liksom tidigare år, erhållit förstklassig regelbunden 
skötsel av växter samt gräsklippning. Även i Rutan har Samhällsföreningen haft skötsel i form 
av gräsklippning. 

Under året har kontakter etablerats med boende i Kilen och tillsammans med dem fortgår 
ett utvecklingsarbete för området. Vi har fått bort de skrotbilar, båtvagnar mm som 
missprydde parkeringsområdet, ruttna slipers har fraktats bort och uppställningsplatserna 
har fått tydligare markering. Planering pågår nu närmast med att få till växtarrangemang i 
urnor eller liknande. 

Arbete inom Trafikkommittén 
Trafikkommittén har assisterat Miljökommittén med att få bort skrotbilarna i Kilen. Skyltar 
har satts upp i Kilen för att tydliggöra gällande parkeringsbestämmelser. 

Grus har genom assistans från Hamnföreningen lagts ut i området runt 
Återvinningsstationen. Kommunen har uppvaktats vid ett flertal tillfällen för att hålla efter 
vägarna, främst vid bussvändplatsen. 



Arbete inom Fritid & Turismkommitteen 
Föreningen har beviljat bidrag till material till att bygga en sol- och badplattform vid 
Ångbåtsbryggan. Arbetet utfördes på ideell basis av Håkan Karmbäck. Jättefint arbete och 
stort tack till Håkan för detta! 

Hamnföreningen tillsammans med Samhällsföreningen har under året arbetat med att bygga 
en bastu på Ussholmen. Bastun förväntas bli färdig till sommaren 2022 och bli tillgänglig för 
boende och besökare genom ett on-line bokningssystem. 

Under året har Fotö införlivats i den nyanlagda ”Göteborgs Skärgårdsled” och därmed blivit 
en del av Kuststigen, ett ledkoncept som sträcker sig norrut i Bohuslän och in i Norge. I 
samband med detta har Fotö Samhällsförening blivit tillfrågade om, och accepterat, att ingå i 
förvaltningsorganisationen för leden till den del som ligger på Fotö. 

Andra frågor som bevakas är anläggandet av naturskyddsområde mellan Vinga och Fotö och 
dumpning av muddermassor utanför Vinga. 

Arbete inom kommittén för Fester & Sammankomster 
Årsmötet anordnades den 11 september. 

Vi har under året övertagit ansvaret för Lotsen-verksamheten i Café Boa. Verksamheten 
bedrivs liksom tidigare av Maj Britt Yngvesson. 

 I nuläget utreds förutsättningarna för att tillsammans med Fotö GIF arrangera någon form 
av skaldjurskalas i augusti eller september 2022. 

Medlemmar och ekonomi 
Vid utgången av 2021 hade vi mottagit medlemsavgifter uppgående till 22 900 kr 
motsvarande 229 medlemmar vilket är en minskning med 37 medlemmar sedan föregående 
år. Vår bedömning är att minskningen är beroende på glömska med att betala 
medlemsavgiften snarare än en medveten handling att vilja lämna föreningen. Vi kommer 
under 2022 att intensifiera våra påminnelser och uppmuntra till medlemskap. Årsavgiften 
har varit oförändrad 100 kr/vuxen person eller 200 kr/hushåll sedan många år. Övriga 
intäkter utgöres av 6000 kr i bidrag från Öckerö Kommun samt 23 400 kr från uthyrning av 
uppställningsplatser i Kilen. 

Årets verksamhet gick med ett överskott om 59 899 kr vilket helt är hänförbart till 
försäljningen av bokförsäljningen. Som bidrag för bokutgivningen har vi mottagit 30 000 kr 
från Fotö Hamnförening. Likvida medel vid årets utgång uppgick till 180 502 kr. I övrigt 
hänvisas till föreningens resultaträkning och analyser. 

Förslag och synpunkter från föreningens medlemmar är alltid mycket välkomna för att 
fortsätta vårt gemensamma arbete med att bevara och varsamt utveckla vår fantastiska ö. 

Stort tack till alla! 

Fotö 26:e mars 2022 

Magnus Jonasson, ordf.  



Fotö Samhällsförening 
Resultaträkning 1 januari 2021– 31 december 2021 
    
 2021  2020 
Intäkter    
Medlemsavgifter                   22 900             26 600     
Årsavgifter Kilen                   23 440             23 780     
Lotsen                     3 738                        -     
Försäljning Fotö-boken                 218 318                        -     
Bidrag Fotö Hamnförening                   30 000                        -     
Bidrag Öckerö Kommun                     6 000             11 000     

Summa intäkter                304 396             61 380     

Rörelsens kostnader -              244 497      -     32 720     

Årets resultat                  59 899             28 660     

Rörelsens kostnader    
Skötsel gemensamma ytor                     5 742                   650     
Materialinköp Ångbåtsbryggan                   36 676                        -     
Tryckkostnad Fotö-boken                 158 267                        -     
Löner, arb.giv. avgifter                   12 072             11 444     
Städdag, årsmöte, styrelsemöten                     3 414                4 656     
Vatten, avlopp                     4 706                5 818     
Rep o underhåll                     3 833                        -     
Programvaror, IT och kontor                   12 954                2 431     
Diverse omkostnader                     5 107                6 869     
Bankkostnader                     1 726                1 502     

Summa kostnader                244 497             33 370     

    
Balanserade vinstmedel 1 januari                 105 903             77 243     
Årets resultat                   59 899             28 660     

Balanserade vinstmedel 31 december                 165 802           105 903     
    
Likvida medel 1 januari                 119 794             90 258     
Årets resultat                   59 899             28 660     
Förändring fordringar/skulder                        809                   876     

Likvida medel 31 december                 180 502           119 794     
 


