
Fotö samhällsförenings årsmöte 2022-03-26 
 

PROTOKOLL 

 

1. Vice ordförande Johan Sellgren hälsade alla välkomna, öppnade mötet och valdes till 
ordförande. Sigbritt Oskarsson valdes till sekreterare, och Elisabet Andersson och Bengt 
Engström till justerare. 
 

2. Kallelsen var annonserad i god tid inför mötet och godkändes. 
 

3. Johan föredrog verksamhetsberättelsen för 2021. Under året har styrelsen haft åtta möten och 
varit representerade vid kommunens örådsmöten. 
 
En ny arbetsform introducerades under året där fyra arbetsgrupper fokuserar på var sitt 
område: Trafik, Miljö, Fritid och Turism, Fester och Sammankomster. Man har under året 
påbörjat arbetet med att förbättra miljön i Kilen, fortsatt underhållet i Parken och Rutan, 
formulerat synpunkter och kritik mot inrättande av naturreservat samt dumpning av giftiga 
muddermassor utanför Vinga. Skärgårdsleden har en sträcka på Fotö som vi ansvarar för, bastu 
på Ussholmen har byggts av Samhällsföreningen och betalats av Hamnföreningen, sol- och 
badplattform har byggts på Ångbåtsbryggan, träffpunkten Lotsen i Café Boa har inlemmats i 
samhällsföreningen och boken om Fotös historia i text och bild har färdigställts. 
 
Resultaträkningen föredrogs och i kassan den 31 dec 2021 fanns ca 180 000 kr. Årets resultat var 
över förväntan tack vare att Fotö-boken hade sålts i 750 exemplar. Priset på boken hade kunnat 
hållas nere tack vare ett välkommet bidrag från Hamnföreningen. 
  

4. Revisorerna redogjorde för hur man gått igenom föreningens räkenskaper och inte funnit något 
att anmärka på. Därför föreslogs att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet, vilket antogs. 
 

5. Det bestämdes att arvodet till styrelse och revisorer ska vara detsamma som tidigare år, det vill 
säga noll kr. 
 

6. Valberedarna förslog omval av följande ledamöter: Bert Corneliusson, Bengt Engström, Claes 
Hinder, Bosse Johansson, Magnus Jonasson, Holger Josefsson, Sonja Josefsson, Sigbritt 
Oskarsson, Johan Sellgren. Christina Ivarsson avgår efter flera års arbete medan nyval av Ulrika 
Carlsson föreslogs. Valberedarnas förslag godkändes. 
 
Christina Ivarsson avtackades med välförtjänta, fina ord för sin gärning och en stor 
blomsterbukett. 
 

7. Omval av revisorerna Holger och Ullacarin Karlsson föreslogs och godkändes. 
 

8. Styrelsen förslog omval av valberedarna Gunnar Agnesson och Pierre Åman, vilket godkändes. 
 

9. Inga övriga frågor var anmälda till eller togs upp under mötet. 
 



10. Årets Fotöbor presenterades med citatet ”Sällan har så många haft så få att tacka för så 
mycket.”. Författarna till boken om Fotös historia: Johan Sellgren, Bertil Börjesson, Holger 
Josefsson, Gunnar Agnesson, Göran Albinsson mottog diplom och stora blombuketter. 
 

11. Händelse att uppmärksamma under 2021: hjälteinsats 2021-12-14 av Staffan och Oskar, som var 
ombord i hamnen på GG100. De hörde ett stort plask och sedan ett rop på hjälp. De tog bilen 
och körde runt till andra sidan hamnen, där en okänd person stuckit ner en krycka i vattnet för 
att hålla en man, Sten-Arne, flytande. Staffan och Oskar fick tag i mannens overall och ryckte 
upp honom ur vattnet, fick in honom i bilen och körde honom hem. Trots senare eftersökningar 
fann man inte den okände mannen. 
 
Det visade sig dock att den okände mannen fanns med på årsmötet och gav sig till känna: 
Anders Lewander. Samtliga involverade i händelsen mottog blommor och Sten-Arne kunde 
framföra sitt tack till alla. 
  

12. Johan Sellgren presenterade Fotö samhällsförenings nya hemsida, som vänder sig till både 
fotöbor och gäster. Den har en förutom ett helt nytt upplägg även flera direktlänkar till 
användbara funktioner som buss- och färjetider, väderdata, aktiviteter på Fotö samt aktuell 
information från kommunens hemsida, se www.fotoorad.se . 
 

13. Johan Sellgren tackade alla för uppslutningen till årsmötet, förklarade mötet avslutat och bjöd in 
till kaffe- och tårtkalas.  
 

Sigbritt Oskarsson, sekr. 

Justeras 
 

Elisabeth Andersson   Bengt Engström  


