
 

Fjällbacka Samhällsförenings Årsmöte  
091208 
Närv: 45 st 
 

 Mötet öppnades av ordförande Rosita Jansson och alla hälsades välkomna. 
 Ordförande för mötet Valdes Hans Schub 
  Sekreterare för mötet Valdes Carina Bjurström 
 Val av 2 st justerare och rösträknare: Valdes Margaretha Lindqvist, Tomas Nilsson 
 Föregående mötesprotokoll lästes och lades till handlingarna.  
 Verksamhetsberättelse för 2009 lästes upp av ordförande 
 Revisionsberättelsen lästes upp av revisorn. Ingående saldo 7600kr utgående 6056kr 
 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen; Svar ja 
 Val av styrelse:Ordförande 1 år valdes Rosita Jansson                            
 Val av 3 ord styrelseledamot: Omval Carina Bjurström, Magdalena Schwartz, Karin 

Darpö 
 Val av 2 styrelsesuppleanter för 1 år: Omval Peter Karlqvist, Mats Finn 
 Val av revisorer: Val av 2 ordinarie på 1 år: Omval John Johansson. Lena Ekström 
 Val av 1 st revisorsuppleant på 1år :Omval Anna Falkenberg 
 Anders Karlsson ordförande för Tanum Turist: Berättar om deras verksamhet. Tanum 

Turist är den största företagssammanslutning i kommunen med 300st företag. Driver 5 
st turistinfo i kommunen, har mässverksamhet Turmässan, Reiseliv. Trycker även upp 
Tanumkartan, God Tur i Tanum. Anordnar Turismensdag, som i år var på Resö. 
Tanum Turist skall från årsskiftet sköta sin egen administration. Representanterna i 
styrelsen från Fjällbacka är Elisabeth Jansson, Ingemar Granqvist. 

 Malin Sellman ansvarig för bibliotek bl.a redogjorde för kommunens syn på dess 
framtid. De har för avsikt att fortsätta satsa på de små biblioteksfilialerna. 
Bibliotekschefen Anders Karlsson visade siffror över den sjunkande utlåningen i 
kommun vi var inte unika det är samma trend i hela landet med endast några få 
undantag. De grupper som saknas på biblioteken är ungdomar och medelålders män. 
Han presenterade den nya bibliotekarien Elin Johannesson som vill försöka med lite 
nya grepp för att locka fler besökare under våren kommer det vara en föreläsningsserie 
1 gång/månad tema Kropp och Själ. Nytt är även att man kommer att kunna surfa på 
nätet trådlöst med egen dator i biblioteks lokaler. Hon tar gärna emot förslag på andra 
aktiviteter som vi önskar. Öppettiderna kommer i fortsättningen vara måndag, onsdag 
och fredag.  

  Malin Sellman visade ett bildspel som visade allt arbete runt statyn PÅLARNE. Vad 
som återstår är markarbete runt statyn och bänkar runt denna. Planen är att göra bänkar 
i granit 6 st. Nu söker man sponsring för inköp av dessa. Priset per soffa är 8000kr alla 
sponsorer kommer att få en namnbricka uppsatt på bänkarna. Intresserade hör av er till 
Samhällsföreningen eller FFF . 

 



 
ÅRSMÖTE Insamlingsstiftelsen 
 Torbjörn Westerberg läser verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen . Där det 

bla framkom att det skett en utdelning av medel för inköp av möbler till Fjällbacka 
Service dagrum. 

 Val av ledamot i styrelsen 2 år omval Tomas Jonsson 
 Val av ledamot i styrelsen 2 år omval Valentina Stevanovska-Mehovic 
 Val av suppleant i styrelsen 1år omval Karin Persson 
 Val av suppleant i styrelsen 1 år omval Anna-Lena Schub 
 

ÖVRIGT 
 Leif Hugosson från kyrkorådet informerade om  kyrkans försämrade ekonomi de går 

2milj back i år. Därför höjs avgiften med 25 öre. 
 Det finns ett behov av reparation av kyrkans tak kostnad på 2 milj kronor. För att lösa 

ekonomin har de beslut om följande åtgärder. Kville prästgård kommer att säljas. 
Personer som går i pension ersätts ej, man stänger kyrkan tillfälligt och öppnar till 
påsk för att hålla nere värmekostnaderna. Vi har 2 prästtjänster Malin och Per 
Hammarström delar på en. Den andra har Madeleine Myrström som är kyrkoherde. 
Han presenterade tre förslag på gravplats vid kyrkan. En askgravlund är förordat. 
Arbetet fortsätter med att leta mark till en ny kyrkogård. Visarna på kyrkklockan är på 
reparation de kommer snart på plats. I sommar har det varit ca 5400 besökare i kyrkan. 
Kyrkan fanns med på bröllopsmässan. Det kommer att bli filmförevisning i kyrkan vid 
3st tillfällen i vinter 

 Rosita läser upp de brev som Samhällsföreningen skickat till kommunen med förslag 
på projekt som kan utvecklas i samhället, även en summering över hur sommar 2009 
upplevts i Fjällbacka .  

 En skyltning till industriområdet är på gång.  
 Olle Pålsson har startat en näringslivsgrupp i samhället. 
 Vi uppmärksammar årets Tanums Turistpris tagare WM i makrillmete och tackar 

för allt arbete som ansvariga med Tomas Jonsson i spetsen lägger ner på 
arrangemanget. 

 Kommande årets Fjällbackabo kommer att bli 3 kandidater som alla kan rösta på. 
Kandidaterna kommer att presenteras på hemsidan  

 Utdelningen från Nancy och Åke Berqvist fond gick i år till Dansport kommande 
utdelning är öppen för alla föreningar att söka .  

 Fråga från Anders Bräck Varför byggs inga lägenheter? Kommunen säger att vi står 
på tur nästa gång men riktigt när vet ingen 

 Åke Hugosson meddelade att sjukgymnastiken på Fjällbacka service lägger ner och 
flyttar till Tanum de har försökt protestera men inget har hjälpt.  

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