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Årsmöte Fjällbacka Samhällsförening 2017-11-30
på Stora Hotellet Fjällbacka
närv ca 35st
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Mötet öppnades av ordförande Rosita Jansson
Kallelse och dagordning godkändes
Ordförande för mötet valdes Rosita Jansson
Sekreterare för mötet valdes Carina Bjurström
Val av 2 justeringsmän: Valdes Lennart Christensson och Lars-Erik
Johansson
Föregående mötes protokoll godkändes
Verksamhetsberättelsen för 2016-2017 presenterades
Revisionsberättelsen för verksamhetsåret lästes och godkändes
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen svar ja
Ändring av stadgar på 1 punkt: Varje år väljs 3 st nya styrelseledamöter
det godkändes
Val av ordförande för 1 år tillika styrelseledamot: Valdes Jakob Agertoft
Val av 3 ordinarie ledamöter på 2 år: Valdes Pernilla Passby, Stefan
Nelson, Omval Anders Lindberg
Val av suppleanter för 1 år: Erik Norderby och Timothy Ahlström
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• Övriga styrelseledamöter är Carina Bjurström, Eva-Lotta Eriksson, Karin
Darpö
• Val av 2 st ordinarie revisorer: Valdes John Johansson, Lena Ekström
• Val av 1st revisor suppleant: Valdes Anna Falkenberg
• Hans Schub gav oss information från kommunen Liselott Fröjd var sjuk:
Ekonomiska prognosen för kommande år är 14 milj +. Skatten
oförändrad den är inte förändrad sedan 2004. Ny förskola för Fjällbacka
finns avsatt i budgeten och man tittar på lämplig plats. För att lösa krisen
på kort sikt kommer det placeras ut baracker i närheten av nuvarande
skola där skolbarnen kommer placeras. Bostäder: Slänten är klar att
starta under hösten 2018 först blir det väg och vatten 23 tomter.
• Torget: Inget trädäck är planerat rasrisken är minimerad ev en ändring
för byggnaderna järnboden och kiosken. Start för projektering av
etappen Vetteberget 3. Flygområdet fortsätter, har att lösa tillfartsvägar
innan det går vidare. Lunnemyren har kommit till planarbete i det
fortsätta arbetet kommer samhällsföreningen att bjudas in för
diskussion. Inom Lunnemyrs planen kan ev nybyggnation av förskola
inrymmas.
• Jeanette Bäck från planavdelningen: Hon leder ett arbete att skapa en ny
målpunkt för Fjällbacka och utöka det naturliga området som kommer
innefatta kajen området. Under 2018 fortsätter arbetet med området
kajen och Badis, förhoppning till granskning 2018.
• Hotellet har blivit hänvisade ett nytt markområde vid service där deras
kommande personalbostäder skall byggas. De kommer att innefatta ca
30 st 1-rums lägenheter där 8 st skall hyras ut till allmänheten. Det
kommer även att iordningställas fler parkeringsplatser i området.
Förhoppning att det är klart hösten 2018. Kostnaden för allt, markarbete,
tillstånd och byggnationer står Stora Hotellet för.
• Campingen har fått nya förutsättningar från länsstyrelsen Det skall finnas
10 fasta platser och 90 rörliga platser. Nya servicebyggnader skall byggas.
En ny entreprenör är utsedd.
• Rosita presenterar en rapport om vad samhällsförenigen har som
önskemål framöver.
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Insamlingsstiftelsen
• Ordförande läser Årsredovisningen där redovisas vart de 102.000kr
delades ut till.
• Ordförande läser revisionsberättelsen som visar att man har en soliditet
på 96%.
Val av styrelse.
• Val av styrelseledamot 2st på 2 år och Val av suppleanter på ett år
• Samtliga blir omval : Tomas Jonsson, Monika Tollborn, Anna-lena Schub,
Edda Björnadottir.
• Val av ny revisor: Valdes Magnus Frostung
• Val av valberedning som enligt stadgar är Samhällsföreningen
Rosita tackar alla för det förtroende hon fått under alla de år som
ordförande i Fjällbacka Samhällsförening och önskar den nya styrelsen lycka
till.

Sekr Carina Bjurström…………………………………………………..

Ordf Rosita Jansson………………………………………………………….

Justerare Lennart Christesson…………………………………………

Lars-Erik Johansson………………………………………………………

