Fjällbacka Samhällsförening Årsmöte 2011-11-22
Fjällbacka Service
Närv 42st
 Mötet öppnades av ordförande Rosita Jansson
 Dagordning och kallelse godkändes
 Ordförande för att leda mötet valdes Hans Schub
 Till sekreterare för mötet valdes Carina Bjurström
 Till justeringsmän och rösträknare valdes Annika Torevi och Åke Billberg
 Föregående mötes protokoll läses och godkändes
 Rosita läste verksamhetsberättelsen för gångna året
 Revisionsberättelsen lästes av John och det finns ca 8000 kr i kassan
 Ansvarsfrihet för styrelsen? svar Ja
 Val av styrelse: Ordförande 1 år återvaldes Rosita Jansson
 Tre ordinarie styrelseledamöter för 2 år: Omval av Carina Bjurström,
Karin Darpö, Magdalena Schwartz
 Val av 2 suppleanter på 2 år. Omval av Peter Klarqvist nyval Anders
Bräck
 Val av revisor: Omval John Johansson, Lena Ekström
 Val av 1 st revisorsuppleant: Omval Anna Falkenberg

 Förslag till ändring av stadgar & 10 att Samhällsföreningen får ha
frivilligt betalande medlemmar. Det krävs endast 10st för att
föreningsbidraget skall utbetalas av kommunen. Efter handuppräckning
blev svaret ja.
 Rapport från Trafikgruppen: Har drivit frågan om enkelriktning på
Allegatan och en trottoar bla
 En ny Skyltgrupp har bildats : Inga möten ännu pga sammankallande
kommunen ej har kallat gruppen
 Tomtgruppen: Positivt förhandsbesked har lämnats till 30 st tomter vid
Målgården på Annelie Svensson marker.
 Brandkåren planerar utbildning i den hjärtstartare som är skänkt från
kåren.
 Rapport från TBAB vd Ulf Eriksson: Håkebacken blir 12-14
bostadsrätter, Kyrkskolan 12-14 mindre hyres lägenheter bostadsrätterna
kommer snart ut till försäljning därefter beslutas byggnations start
beroende på intresse ca höst 2012.
 Kommunens två nya näringslivsutvecklare presenterade sig och sin
verksamhet, Karin Kempe och Elenor Olofsson .
 Hans Bjerklinger informerade hur gången är med det nya Reningsverket
invigning i vår Fjällbacka blir anslutet 2015.
 Ny samhällsbyggnadschef i kommunen Peo Johansson presenterade sig.
Informerade om att all gatubelysning byter ut kvicksilverlamporna. Man
diskuterar att ev stänga av vissa delar av belysning nattetid i
besparingssyfte. Det är inlämnat till vägverket om en ny förbifart men det
är svårt att få gehör hos vägverket.
 Camilla Mole Björk visar de planarbete som är på gång vilket är 15 st.
Brisen med bostäder, Infartsparkering, Wetteberget 3, Lilla Arnrås med
hästboende, Brandstationen och planen , Översyn av den äldre
bebyggelsen och dess bevarande, Norra hamnområdet och kajen möten
med intressenterna runt sker fortlöpande, och Södra Hamnområdet med
torget.

 Södra Hamnområdet och torget där finns stor rasrisk området ligger som
högsta prioritet i landet hos MSB . Det krävs bankförstärkning och stora
ombyggnationer där tyvärr kringverksamheter blir påverkade. Mer
information kommer under våren och Samhällsföreningen kommer att
kalla till möte i frågan. Läs mer på kommunens hemsida fortlöpande.
 Annika Torevi vice ordf Kville Fornminne och Hembygdsförening visar
idéer och planer för utbyggnad av Nestorsgården med samlingslokal i
Fjällbacka. Placeringen är vid Nestorsgården. De aktiviteter som är
aktuella, är möten för alla föreningar, ett arkiv för hembygdsföreningen
,lokal att hyra för fester, ev möjlighet för en förskolelokal. Den beräknade
byggkostnaden är 5milj varav 1mljon samlas in lokalt (det finns löfte om
320.000 kr hittills) och 4 milj söks som bidrag från kommun resp
Boverket. Privatpersoner kan bidra med 500kr eller mer, kontakta Annika.
Årsmötet ställer sig positiv till projektet.

Årsmöte Insamlingsstiftelsen för Äldreboende.
 Presentation av Årsredovisningen och Revisionsberättelsen gjordes av
Göran Björving
 Val av styrelseledamot på 2 år: Nyval Monika Tollborn
 Val av 2 suppleanter på ett år; Omval Anna-Lena Schub, nyval Edda
Björnadottir
 Val av revisor de fortsätter använda auktoriserad revisor John Åke
Nicklasson
 Val av valberedning är den samma som Samhällsföreningen Annelie
Thorstensson, Hans Schub
Mötet avslutas och vi tackar för visat intresse
Vid pennan Carina Bjurström
Justerare…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..

