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Mötet öppnades av ordförande Jacob Agertoft
Kallelse och dagordning godkändes
Val av ordförande för mötet valdes Jacob Agertoft
Val av sekreterare till mötet, Valdes Carina Bjurström
Val av 2 justeringsmän. Valdes Nicklas Hjälmen, Eva Björving
Verksamhetsberättelsen lästes av ordförande. Året har bestått av möten
övriga planerade aktiviteter har strukits pga av pandemin. Styrelsen har
haft möten med kommunen angående trafiken, bostäder och kajen.
Styrelsen har även initierat ett möte med alla Fjällbackas föreningar för
att diskutera vilka frågor som är viktiga för deras del. Styrelsen har även
röjt runt bodarna vid berget på torget och leden upp mot kungsklyftan.
Revisionsberättelsen för verksamhetsåret från John Johansson och Anna
Falkenberg lästes av Karin Darpö. Föreningen har fått stöd från Bergqvist
fonden som har gått till förbättringar av tändkulemotor, högtalare,
mikrofon och projektor för kommande möten och dyligt, till förra årets
nyårsfirande i kyrkan blommor, presentkort till musikerna och inköp av
facklor. Övriga intäkter är 19,000kr från P-skivor på kontot 100,000kr.
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen? Svaret är ja
Stadgeenliga val till styrelse
Val av ordförande 1år: Omval av Jacob Agertoft
Val av 3 ordinarie för 2 år: Omval Carina Bjurström, Timmy Ahlström, Erik
Norderby
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• Val av 2 suppleanter på 1 år: Karin Darpö, Agneta Blomqvist
• Val av 2 st ordinarie revisorer på 1 år: Omval John Johansson nyval av
Mats Dahlberg

• Val av 1 revisor suppleant på 1år: Omval Anna Falkenberg,
• Samhällsföreningens stadgar kommer att ses över och styrelsen kommer
presentera ett förslag på kommande vårmöte

Information från kommunen av Hans Schub:
• Kommunens budget för kommande år klubbas på måndag då tas även
det formella beslutet om start av Kajens renovering planeras vara klar
sommaren 2022. Utseendet följer de ritningar som har presenterats.
Kostnad 55 milj.
• Flyg-området är köpt av kommunen inom kort startar arbetet med
tillfartsvägar, gator och Va blir 25 tomter.
• Ny vattenreservoar i berget ovan Mörhult håller på att byggas, under
byggtiden lite störningar på trafiken Kostnad 16 milj.
• Thorens tomt har kommunen köpt, planen en ny förskola skall upp på
vårbudgeten
• Kommunen planerar en säkrare gång och cykelled mellan Fjällbacka och
Grebbestad. Leden kommer att gå via Bräcke där vägen breddas och i
Backa öst byggs en träbro över älven. Allt skall vara klart sommaren
2021.
• Nytt verksamhetsområde klart i vår då kommer även en del tillfartsvägar
byggas om och även långtidsparkeringen.
• Slänten området är i kylskåp pga av den höga kostnaden för de
arkeologiska undersökningarna som krävs som troligen innebära allt för
dyra tomter.
• Lunnemyren är godkänd nu skall planarbetet börja.
• Planen stallarna arbetas inte med nu.
• Troligen kommer kommunen ta över vägarna runt berget från
trafikverket.
Justerare: Eva Björving…………………………………

Nicklas Hjälmen ……………………….

Ordf: Jacob Agertoft ……………………………

Sekr: Carina Bjurström………………………
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Insamlingsstiftelsen för Äldreboende Årsmöteshandlingar.
Insamlingsstiftelsen redovisar år 2020
Val av ledamöter
• Val av ordinarie ledamöter för 2 år. Valdes Jürgen Wickert, Karl Kahlman,
Anna-Lena Schub.
• Fyllnadsval efter Tomas Jonsson på 1år. Valdes Stefan Werner.
• Val av 2 suppleanter ett år. Valdes Edda Bjarnardottir, Isabell von
Hoffsten
• Insamlingsstiftelsen förvaltar även stiftelsen Olga och Carl-Axels fond för
gamla i Fjällbacka.

Verksamhetsberättelse enligt nedan:

Jürgen Wickert
Rapport om stiftelsens Verksamhetsår 2019/2020
(Stift för Äldreboende Olga och Carl Axel Ericssons Fond

Allmänt om stiftelsen
Stiftelsen har till ändamål att avkastningen från egna kapitalet
förutom 10% som årligen skall tilläggas kapitalet, skall användas vid
Fjällbacka Service till de gamlas nytta och nöje. Bussutflykter gåvor till
jul, nyår och påsk med mera.
Covid 19 situationen påverkade i stort sett aktiens utdelning, pga
permittering och börsens situation fick vi nästan ingen utdelning.
Covid 19 har drabbat stiftelsen med full kraft.

4

Främjande av ändamål
Stiftelsen har under året främjat sitt ändamål genom att under året
bevilja anslag om totalt 25,000 kr för aktiviteter till gagn för de
boende på Fjällbacka service. Stiftelsen har under året till följd av
pandemin Covid 19 nästan inte beviljat något större bidrag till
aktiviteter.
Soliditet i % 90,2 enligt revisorns berättelse.
Allmänt om verksamheten
Insamlingsstiftelsen för äldreboende i Fjällbacka
Stiftelsen har till ändamål att samla in medel för att uppföra en
byggnad för äldreboende i Fjällbacka

Främjande av ändamålen
Stiftelsen har under året främjat sitt ändamål genom att investera
det egna kapitalet i direktavkastande värdepapper. Inga väsentliga
händelser har inträffat under räkenskapsåret. Covid -19 påverkade i
stort sett börsen och marknadsvärde av aktien och drabbar
naturligtvis också Insamlingsstiftelsen med full kraft .
Soliditet i % 90,7 enligt revisorns årsrapport.

Soliditet är = justerat eget kapital och obeskattade reserver med
avdrag för uppskjuten skatt i procent av balansomslutning.

