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Årsmöte Fjällbacka Samhällsförening 2016-11-15 

Stora Hotellet 

Närv: ca 55 st 

 

• Mötet öppnades av ordförande Rosita Jansson och alla hälsades 
välkomna. 

• Till mötes ordförande valdes Rosita 
• Till sekreterare för mötet valdes Carina Bjurström 
• Till justeringsmän och rösträknare valdes Leif Norin och Lars-Erik 

Granqvist 
• Mötet startar med  

 INSAMLINGSSTIFTELSEN Årsmöte 2016 

• Ordförande Göran Björving meddelar att inga nya donationer har 
kommit under året. Man har under året donerat 50,000kr till gårdsrådet 
på Fjällbacka service + 20,000kr till Fjällbacka service att ordna extra 
festligt med vin och öl vid speciella tillfällen. Nuvarande tillgångar 3,6 
milj. 

• Val av styrelseledamöter: Göran Björving avgår mötet väljer Isabella von 
Hoffsten.  

• Återval av Jurgen Wickert, Tomas Jonsson, Karl Kahlman 
• Val av suppleanter: Anna-Lena Schub, Edda Björnadottir. 
• Insamlingsstiftelsens årsmöte avslutas  
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Årsmöte Fjällbacka Samhällsförening 

• Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna. 
• Rosita läser verksamhetsberättelsen 
• Karin Darpö läser revisorns berättelse för 2015: Årets utfall är +-0. 

Utgifter under året har varit bygglov, blommor, lokalhyra, trycksaker. 
• Inkomster: P-skivor 29,000 , valborg  23,000 , julmarknad 3000kr 
• Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet. 
• Val av styrelse: 
• Ordförande 1 år valdes Rosita Jansson 
• Val av 3 ordinarie styrelseledamöter: Valdes Carina Bjurström, Eva-lotta 

Eriksson, Karin Darpö 
• Val av 2 suppleanter: Valdes Gunilla Lundberg , Anders Bräck  
• Val av 2 ordinarie revisorer; Omval av John Johansson, Lena Ekström 
• Val av 1 revisorsuppleant: Valdes Anna Falkenberg 
• Kommunalrådet Liselott Fröjd hade förhinder. Rosita framför från henne 

att hon har under året åkt runt till företagen i kommunen och så även i 
Fjällbacka. Detta för att få en bild av företagsklimatet i kommunen. Hon 
skickar även med en försäkran om att man kommer bygga om samhällets 
allmänna toaletter till kommande säsong. Tanumskommun har ökat i 
befolkning . Tyvärr har inte fjällbacka ökat. Antal barn som tillhör 
Fjällbacka har ökat och det finns ett behov av en ny förskoleavdelning. 
Detta kommer att lösas med moduler som skall vara på plats under 
våren.  

• Inbjuden planchef Moa Exen berättar vilka planer som är på gång i 
Fjällbacka och hur långt de har kommit i processen. Slänten och Flig har 
kommit längst med ca 50st tomter. 

• Nytt verksamhets område ca 3 ha är på gång ovanför tetrapack.  
• Johan Ulriksson berättar att fiber i samhället skall vara klart i maj 2017 
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Rapport från föreningens arbetsgrupper  

• Badholmen där planeras en scen och bygglovet klart . Eva-lotta och Lars i 
gruppen har förhoppning att finansieringen är i hamn tack vare en privat 
donation. De visar även en skiss över de framtids visioner som finns för 
området. 

• Trafikgruppen kommer att arbeta med hastigheten i samhället.  
• Karin slår ett slag för grannsamverkan. Alla som vill bilda en grupp hör av 

er till Karin så lotsar hon er vidare. 
• Information från Tove Bengtsson från Tanum Turist. Hon visar fakta över 

vad turistnäringen ger till kommunen i inkomster, arbetstillfällen osv.   
• Karin tar upp frågan om Fjällbacka turistinformation som inte har någon 

ansvarig till sommaren. Åsa har hoppat av pga dålig lönsamhet. Alla får 
en uppmaning att tänka till vad kan vi göra för att den skall kunna drivas 
vidare både på kort och lång sikt. Hör av er till styrelsen med era idéer.  

• Rosita hyllar att vi fått en bensinstation i samhället. 

Styrelsen konstitutionerar sig 

• Ordförande Rosita Jansson  
• Karin Darpö kassör  
• Båda skall ha teckningsrätt var för sig. 
•  

Sekreterare Carina Bjurström ………………………………………………….. 

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

Justerare  Leif Norin…………………………………………………………………….. 

Lars –Erik Granqvist………………………………………………………………………. 
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