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Årsmöte Fjällbacka Samhällsförening 2018-11-29
på Stora Hotellet Fjällbacka
närv ca 50st
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Mötet öppnades av ordförande Jacob Agertoft
Kallelse och dagordning godkändes
Till ordförande för mötet valdes Jacob Agertoft
Till sekreterare för mötet valdes Carina Bjurström
Val av 2 justeringsmän: Valdes John Johansson och Eva Björving
Föregående mötes protokoll godkändes
Verksamhetsberättelsen för 2017-2018 presenterades av Jacob Agertoft.
Styrelsen har under året arbetat på olika sätt med samhällets
trafikfrågor. Haft flertal möten tillsammans med kommunen för att
organisera runt den nya turismen från Kina. Drivit frågan om en utökning
av antal förskoleplatser. Arbetat för att fler tomter för både industri och
bostäder bir till. Fortsatt planering av scenbygget på badholmen.
Revisionsberättelsen för verksamhetsåret lästes av Karin Darpö.
Inkomster under året har varit 50,000 kr från Bergqvistfonden till
scenprojektet, 10,000kr till musik i kyrkan på Nyår , p-skivor inbringade
29,000 och Valborg gav 14,000. Den 31/10 fanns 262.000 kr på kontot .
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret .
Val av ordförande för 1 år tillika styrelseledamot: Valdes Jakob Agertoft
Val av 3 ordinarie ledamöter på 2 år: Valdes Carina Bjurström, Erik
Norderby, Timmy Ahlström.
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• Val av suppleanter för 1 år: Karin Darpö och Eva-lotta Eriksson
• Övriga styrelseledamöter är Pernilla Passby, Stefan Nelson och Anders
Lindberg.
• Val av 2 st ordinarie revisorer: Valdes John Johansson och Magdalena
Swartz Åkerberg.
• Val av 1st revisor suppleant: Valdes Anna Falkenberg
• Tack till Lena Ekström för hennes insats som revisor.
• Styrelsen konstituerade sig direkt efter mötet. Och till Kassör valdes
Karin Darpö. Firmatecknare blir Karin Darpö och Jacob Agertoft var för
sig.

Övriga frågor
• Tändkulemotorn: Lars Landelius beskrev historien och allt arbete som
ligger bakom för att få motorn på sin plats vid Ingrid Bergmans staty.
Samhällsföreningen har för flera år sedan lovat att ta över ansvaret för
motorn och försöka locka intresserade lära sig att sköta motorn. Lars
undrar varför inget har hänt och vad styrelsen har för plan. Ordförande
svarar att han inte har haft kunskap tidigare om historien bakom och att
styrelsen har ansvar. Han kommer snarast skicka ut en förfrågan om det
finns intresserade personer.
• Sjöräddningen: Bo Lundström presenterade deras plan och vision på en
stationsbyggnad. Planeringen startade redan 2015 och har nu kommit
långt. Kommunen är positiv till byggnationen och har godkänt platsen
intill deras nuvarande lilla byggnad. Styrelsen skall träffa
byggnadsnämnden redan nästa vecka.
• Scen byggnation på Badholmen: Eva-lotta Eriksson från styrelsen
presenterade den vision som arbetades fram av en arbetsgrupp för flera
år sedan över Badholmen. I visionen fanns bl.a. byggnation av en scen
och detta projekt har Samhällsföreningen drivit sedan dess. . Projektet
har visats tidigare på flera vår och höstmöten. Nu har styrelsen fått
byggnadslov och nästa steg är att få in offerter på byggnationen. Under
dessa år har styrelsen försökt få in pengar på olika: bl.a. från auktionen
på Valborg och man har sökt pengar från Bergqvistfonden. Flera i
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publiken uttryckte sin undran över vem skall sköta scenen, vad skall den
användas till, vem som skall använda den? Vi beslutade att ordna ett
separat möte efter helgerna där bara Badholmen diskuteras och då fler
har möjlighet att ställa sina frågor.
• Eva Björving vill poängtera att det är viktigt att alla protokoll finns på
hemsidan, facebook och ev. Service. Styrelsen tar med sig detta.

Insamlingsstiftelsen
• Insamlingsstiftelsens styrelsemedlem Tomas Jonsson beskriver
stiftelsens uppbyggnad och vilket uppdrag de har. Förklarar att det är
strikta regler att hålla sig till för den årliga utdelningen som endast
kan gå till Fjällbacka service boendes välbefinnande. Det florerar ett
rykte i samhället där man tror att inte allt har gått rätt till ekonomiskt.
Ingen vet var ryktet kommer från. Han vill på det bestämdaste ta död
på dessa rykten. Det är oerhört strikt och kontrollerat hur ekonomin
sköts för stiftelser. De kontrolleras både av en auktoriserad revisor
och av länsstyrelsen.
Val av styrelse.
• Val av ordinarie styrelseledamot på 2 år Jurgen Wickert, Karl Kahlman
omval, Anna-Lena Schub.
• Ersättare på 1 år valdes Edda Björnadottir omval.
• Val av ny revisor: Valdes Magnus Frostung
• Övriga styrelseledamöter Tomas Jonsson, Monika Tollborn sitter
ytterligare 1 år.
• Val av valberedning: Enligt stadgarna har Samhällsföreningen den
funktionen.
Sekr Carina Bjurström…………………………………………………..
Ordf Jacob Agertoft ………………………………………………………….
Justerare John Johansson…………………………………………
Eva Björving………………………………………………………
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