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Årsmöte Fjällbacka Samhällsförening  

På Fjällbacka Service 2019-11-21 
• Ordförande Jacob Agertoft hälsar alla hjärtligt välkomna och öppnar 

mötet. 
• Stora Hotellets nya arrendator Daniel presenterar deras vision för 

verksamheten. En ombyggnad kommer att ske de kommande 
månaderna och man beräknar att öppna 1 april. Deras ambition är att 
det skall finnas något för alla och även ha öppet delar av verksamheten 
hela året.  

Info från Kommunen 

• Jan Larsson VD Tanums hamnar - Vad har hänt sedan sist: Renoverade 
toaletter och duschar mittemot flytbryggan. Byggt bord och soffor. Fixat 
utgång till gatan från bryggan. Ny flytbrygga vid brandparken kommer 
nu. Inga nya bryggor är planerade då det är svårt att få tillstånd från 
länsstyrelsen utan en förtätning kommer att ske. På badholmen kommer 
betongbryggan under vår att få en träbeklädnad runt bryggan. En 
projektering och planering av vad man kan använda kajen till har startat. 
Alla som har idéer och tankar är välkomna att maila Jan Larsson senast 
15 dec. Planen är att ett förslag skall finnas innan hösten 2020. 
Kommunen vision är att det skall bli en unik plats. 
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• Moa Leidzen planchef: Moa går igenom de planer som finns. Planen för 
Lunnemyren fortskrider och förutom bostäder ingår även en förskola. 
Vetteberget 3 har dragit igång. Fjällbacka verksamhetsområde vid 
Skistadvägen har varit på samråd. Planen för Badis har granskas av 
länsstyrelsen. Trots ändringar efter granskningen är planen ej godkänd. 
Planen skall ändras igen. Flig, 25 st tomter, saknar beslut om tillfartsväg. 
Plan för Stora hotellet är en utbyggnad. 

• Tomas från tekniska nämnden: Länsstyrelsen har gjort utgrävningar vid 
”Slänten” avseende fornlämningar men det räcker inte. Ytterligare 
utgrävning krävs. Fyllnadsmassor som har transporterats dit efter den 
första utgrävningen måste flyttas på inför den kompletterande 
utgrävningen efter fornlämningar. Nu ska kommunen titta på den totala 
kostnaden och se vad man kan göra för att inte behöva flytta på 
fyllnadsmassorna i flera steg. 

• Liselott Fröjd: Ny förskola är planerad att uppföras nästa år genom 
uppställning av barack. Kommunen satsar på en ny lekplats varje år. Nu 
är det Fjällbackas tur genom placering av en lekplats vid ”Sumpan”. Man 
har byggt 450 st nya bostäder förra året och i år planeras 350st. Vid 
näringslivsrankningen har Tanum gått upp till 110 plats vilket känns 
toppen. 

 
• Ordföranden (Jacob Agertoft) tackar alla som har informerat. 
 

Årsmötet fortsätter 

• Utlysningen av mötet godkändes 
• Till mötesordförande valdes Jacob Agertoft 
• Till mötessekreterare valdes Carina Bjurström  
• Till justerare av protokollet valdes Susanne Lindahl och Gustaf Berggren. 
• Styrelsens verksamhetsberättelse läses: Styrelsen har genomfört 8 st 

styrelsemöte, arrangerat valborgsfirande på torget, musik i kyrkan på 
nyår, planerat och färdigställt en scen på badholmen. Arbetat intensivt 
med trafikfrågor rörande hastighet b.la. i Mörhult. 
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• Revisionsberättelsen presenterades av Karin Darpö: Utgifter - scenen 
kostade 320,000 kr, musik i kyrkan på nyår 10,000 kr. Inkomster - 
donation 80,000 kr, P-skivor 32,000 kr. På kontot - 59,000 kr.  

Stadgeenliga val:  

• Ledamöter som lämnar styrelsen är  Anders Lindberg, Evalotta Eriksson 
och Stefan Nelsson. 

• Valberedningens förslag: 
• Jacob Agertoft, Ordf./ledamot (Omval) 1 år 
• Pernilla Passby, Ledamot (Omval) 2 år 
• Gustaf Berggren, Ledamot (Nyval) 2 år 
• Ingrid Mörk Bräck Jensen, Ledamot (Nyval) 2 år 
• Karin Darpö Suppleant (Omval) 1 år 
• Vakant plats 
Övriga Ledamöter 
• Carina Bjurström, Erik Norderby, Timmy Ahlström (1 år kvar) 
Val av revisorer 
• John Johansson, Ordinarie (Omval) 1 år 
• Magdalena Swartz Åkerberg, Ordinarie (Omval) 1 år 
• Anna Falkenberg, Suppleant (Omval) 1 år. 

 
• Årsmötet klubbade igenom på samtliga förslag från valberedningen. 

Inkomna motioner (4 st): 

Inlämnat av Eva Björving 2019-05-29  
• Motion 1 

Uppdatering av föreningens stadgar: 
Stadgarna bör gås igenom ordentligt, ev. revideras och antas formellt vid 
höstmötet 2020. En arbetsgrupp bör utses. 
Det bör stå vid vilket årsmöte som stadgarna är antagna. Det står i den 
nu aktuella versionen bara att stadgarna är "justerade" (2017-12-03). 
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Men det var ju inte datum för ett årsmöte!!! Man kan inte ändra stadgar 
annat än vid årsmöten!  
Det står i årsmötesprotokollet från hösten 2017-11-30 att § 1 i stadgarna 
ändrades. Men när antogs stadgarna ursprungligen? Hur såg de ut? 
Stadgarna skall vara undertecknade av de personer som var ordförande 
och sekreterare, då stadgarna antogs. 
 I den nuvarande versionen står det bara lite allmänt, att föreningen ”har 
till syfte att arbeta för samhällets sunda utveckling, god samhällsanda 
och ökad trivsel”. Det borde dessutom stå ungefär följande: 
 SF har till uppgift att hålla medlemmarna informerade om frågor som 
behandlas på kommunnivå och som gäller Fjällbacka och dess invånare. 
SF skall lyssna på medlemmarnas frågor och förslag och vid behov föra 
dessa vidare till kommunens politiker och tjänstemän. 
Det bör stå: ”Verksamhetsår och räkenskapsår löper per 1/11 – 31/10” 
Alternativt ”Verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden 1/11 - 
31/10” 
 Det står också att vårmötet skall hållas i april, men det har – efter vad 
jag minns - i alla fall inte hänt de senaste 12 åren. Om mötet alltid ligger i 
maj, så skall det stå så. 
Vid ordinarie vårmöte skall följande ärenden behandlas: …”. Här bör det 
också stå, att valberedningen väljs vid vårmötet. 
Insänt av Eva Björving 
 
Styrelsens kommentar: 
Styrelsen avslår motionen men tar till sig andemeningen och kommer att 
presentera nya stadgar för beslut på årsmötet 2020 där ovanstående 
kommer att beaktas. 

• Motion 2 
Hur och var skall föreningens protokoll offentliggöras. 
Samhällsföreningens protokoll måste kunna läsas av alla.  
Gärna på Samhällsföreningens Facebook-sida (jag har dock hittills bara 
kunnat hitta ett par protokoll där!). 
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Gärna på Samhällsföreningens flik på www.fjallbacka.com (som under 
många år tidigare). Men för alla som inte har dator (eller kanske har 
dator, men inte är med på Facebook), så borde det finnas en pärm t.ex. i 
caféet på Fjällbacka-Service. Den pärmen skulle innehålla föreningens 
stadgar och protokollen från det senaste året. 

 
Styrelsens kommentar: 
Protokoll går att läsa på Fjällbacka.com och i viss mån på Facebook där vi 
refererar vad som diskuterats på styrelsemöten. Vi väljer därför att 
avstyrka punkt 3 och förklarar att punkt 1 och 2 redan är uppfyllda.  

• Motion 3 
Kallelse till höstmöte/årsmöte respektive vårmöte: 
Det är ALLDELES FÖR SENT - som det nu står i stadgarnas § 9 - att bara en 
vecka i förväg kalla till ett Samhällsföreningsmöte!!!!   
Om man vill att många medlemmar/invånare skall närvara vid mötena, 
så får man kalla mycket tydligare och mycket tidigare!!!! 
Jag föreslår att man vid höstmötet lägger fast när vårmötet blir. (t.ex. 
Andra måndagen i maj.) 
Respektive att man vid vårmötet lägger fast när höstmötet/årsmötet blir.   
(som t.ex. 4:e måndagen eller onsdagen i november.) 
Det måste också läggas fast hur och var påminnelse till mötena kommer 
att annonseras/visas.  Och var det kommer finnas affischer eller dylikt. 
Medlemmarna bör också i påminnelse/inbjudan några veckor före möte 
få veta  
1/ vilka frågor som kommer tas upp på mötena och  
2/ när man senast skall ha skickat in frågor som man skulle vilja diskutera 
eller få svar på. -  Enligt §7   står det, att inkommande förslag skall 
behandlas och att dessa skall ha lämnats in senast 5 dagar före mötet. 
I årets kallelse till vårmötet framgår det inte på något sätt vilka frågor 
som kommer tas upp, att man kan lämna in frågor eller när de skall vara 
inlämnade!  
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Det står, att ”det åligger styrelsen, att till varje vår- och höstmöte kalla 
lokala ledamöter i Kommunstyrelsen”. Om man gör detta, så bör det i 
kallelsen framgå vem/vilka personer som är kallade!  
”Ledamöter från Kommunstyrelsen” är för snävt. Det borde också kunna 
vara förvaltningschefer, ordförande för olika nämnder och liknande. 
 
Styrelsens kommentar: 
Frågan om vårmötet bör vi ändra om det aldrig har hållits i april, till att 
förlängas till sista maj. Beaktas vid översyn av stadgarna inför 2020. I 
övrigt väljer vi att avslå men tar till oss andemeningen. 

• Motion 4 
Diskussion om vem som kan vara medlem i föreningen: 
Idag kan endast de personer vara medlemmar, som är över 16 år och 
mantalsskrivna i Fjällbacka. Gäller det då alla som har postadress 
Fjällbacka dvs även för boende i Kville. Långsjö och dylikt? Eller bara 
boende innanför gränserna till det gamla municipal-samhället? Skulle 
man kunna vara medlem om man äger fastighet i Fjällbacka? Dvs är 
delårsboende, men mantalsskriven på annan ort? 
 
Styrelsens kommentar: 
Vårt förslag är att motionen avslås. Stadgarna säger idag att man kan bli 
medlem om man är över 16 år och mantalsskriven inom Fjällbacka 
Kyrkobokföringsområde vilket vi tycker är väl valt av tidigare styrelser. 
Frågan om delårsboende tycker vi är intressant men vi ser också att vi har 
ett tydligt åretruntfokus vilket vi vill värna om. 

Årsmöte Insamlingstiftelsen 
• Jörgen Wickert läser verksamhetsberättelsen och presenterar deras 

intäkter, Olga och KarlAxel fond 4,86 milj, Insamlingsstiftelsen 4,899 milj  
Insamlingsstiftelsen för äldreboende i Fjällbacka. 
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Val av styrelse: 

• Valberedningens förslag: 
Det är dags för nyval av 2 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.  
Samtliga ställer upp för omval: 

• Tomas Jonsson och Monica Tollborn, Ordinarie  
• Isabella von Hoffsten och Edda Bjarnadottir, Suppleanter. 

Övriga Ledamöter  
• Jürgen Wickert, Karl Kahlman, Anna-Lena Schub 

• Mötet klubbade igenom omval av samtliga ledamöterna i styrelsen 
• Insamlingsstiftelsen förvaltar även Stiftelsen Olga & Carl-Axels fond för 

gamla i Fjällbacka. 

Övriga frågor 
• Jacob ställer frågan vad tycker ni om att vi försöker få till endast 30 km/h 

i centrum under sommarmånaderna. Det var inte många som tyckte att 
hastigheten på bilar i centrum under sommaren var ett problem utom 
möjligen mopeder. 

• Vad vill ni att vi skall arbeta med? Svar: Trafiken i Mörhult, 
övergångställe vid minigolfen, kajen, fritidsgård. 

 
 
 
Jacob Agertoft Carina Bjurström  
Ordförande Sekreterare 
 
Justerare 
 
Gustaf Berggren Susanne Lindahl 


