Protokoll vid årsmöte i Ihrevikens Tomtägareförening den 12 juli 2008 vid Danspaviljongen.

1. Förklarades årsmötet öppnat genom ett klubbslag av Harry Kårsjö.
2. Valdes Harry Kårsjö till ordförande för årsmötet.
3. Valdes Anders Andergren till sekreterare för årsmötet.
4. Valdes Mikael Eyre och Anders Bergqvist till justeringsmän tillika rösträknare.
5. Godkändes kallelseförfarandet.
6. Godkändes dagordningen.
7. Genomlästes verksamhetsberättelsen av de närvarande.
8. Presenterades kassörens årsrapport.
9. Upplästes revisorernas berättelse för årsmötet.
10. Meddelades styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007/2008.
11. Valdes Helena Nelson-Bülow till ordförande för kommande verksamhetsår. Harry Kårsjö tackades för sina år som
ordförande med en lång och stark applåd av årsmötet.
12. Valdes Mats Kullman, Jeanette Albertsson och Katarina Sjöblom till styrelseledamöter för de kommande två åren.
13. Valdes Tommy Kullman till revisor för de kommande två åren.
14. Valdes Ingrid Hallgren-Fransson och Margot Nyman till valberedning för det kommande året.
15. Beslutades att årsavgiften för det kommande året skall vara oförändrade 200 kr.
16. Beslutades att styrelsearvodet för det kommande året skall vara oförändrade 4000 kr.
17. Beslutades att 2009 års årsmöte hålls den 11 juli.
18. Beslutades att 2009 års vårstädning hålls den 12 april.
19. Beslutades att 2009 års Lammablot hålls den 18 juli.
20. Hans Peterson informerade om V/A-kommitténs arbete under verksamhetsåret. Beslutades att V/A-gruppen
sammanställer en enkät vilken genomförs bland medlemmarna under hösten, bl.a för att komma fram till hur intresset
för kommunalt V/A är bland Irevikingarna. Medlemmarna uppmanades att ta vattenprov i sina brunnar och insända till
analys. V/A-gruppen vill gärna ha allas analyssvar – positiva som negativa – för att kunna få en ännu bättre uppfattning
om vattenkvaliteten i våra brunnar. Håkan Westerlund informerade om planerna för en mindre V/A-samfällighet som
kommer att bildas i den sydöstra delen av Ireviken. Han uppmanade alla att, efter konstaterat dåligt vatten i sina
brunnar, enskilt till Länsstyrelsen insända krav på kommunalt V/A-system. Håkan erbjöd sig att hjälpa till med
formulering av brev för detta ändamål. Mall för brevet kommer att läggas in på hemsidan.
21. Informerades helt kort kring styrelsens yttrande över Planförslag för Ireviken och det samrådsmöte som hölls under
våren. Tyvärr kunde inte den ansvarige tjänstemannen Niklas Fredriksson närvara vid årsmötet för att närmare
informera om tankarna bakom förslaget.
22. Föreningen måste under kommande år inköpa och utplacera ett 20-tal nya vägskyltar efter Gotlands Kommuns
beslut i vägnamnsfrågan i våras. Fråga ställdes om någon hade tips om lämplig snickare som kan tillverka skyltar i
samma stil som de som redan står vid ett flertal av våra vägar. Styrelsen tar gärna emot tips!

23. Informerade Harry Kårsjö om avslag på en begäran om att få flytta 30-skyltarna, från nuvarande plats till infarten
från väg 149. Samtliga instanser yrkade avslag på vår begäran varför frågan om hastighetsbegränsningen på
Ireviksvägen får anses som definitivt avgjord.
24. 2009 firar Irevikens Tomtägareförening 50-årsjubileum. Styrelsen fick uppdraget att utforma firandet av detta
jubileum.
25. Christer Appelqvist informerade om skogsröjningen som skett längs Irevikens södra klintkant, och de fortsatta
planerna.
26. a) Harry Kårsjö vidarebefordrade en önskan från brevbäraren att alla brevlådor förses med gatuadresser. De gamla
tomtnumren kan gärna stå kvar på lådan, och på brev, i en övergångsperiod.
b) En fråga ställdes om någon visste vem som försöker gräva ett nytt utlopp för Ireån. Ingen kunde svara på detta varför
inga vidare beslut togs i frågan.
c) Ytterligare en fråga ställdes om GK:s slamsugares krav på ett ”20-centimetersrör” ovanpå avloppstanken. Ingen
kände till kravet varför frågeställaren kände sig manad att kontakta GK för att utröna om det rör sig om ett missförstånd.
27. Avslutades mötet med ett klubbslag av Harry Kårsjö och överlämnades ordförandeklubban till Helena NelsonBülow.
Ireviken den 20 juli 2008
Harry Kårsjö, ordförande
Anders Andergren, sekreterare
Anders Bergqvist, justeringsman
Cecilia Eyre, justeringsman

