
 

 

Protokoll Ihrevikens Tomtägareförenings årsmöte 2018 

Lördagen den 7 juli, 2018, kl 15.00 på Restaurang Ihrebaden 

§1 Årsmötet öppnas av ordförande i Ihrevikens tomtägareförening Karin Ronander 

§2 Karin Ronander valdes till ordförande för mötet. 

§3 Maria Lalouni valdes till sekreterare för mötet. 

§4 Nils Jansson och Lilian Ronander valdes till justerare, tillika rösträknare. 

§5 Kallelseförfarandet till årsmötet godkändes. 

§6 Dagordningen godkändes. 

§7 Röstlängden fastställdes till 23 närvarande röstberättigade medlemmar.  

§8 Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2017/2018 föredrogs av ordförande.  

§9 Årsrapporten (balans- och resultatrapport) föredrogs av kassör Olof Nellgård. Det 
noterades att några datum inte stämde, vilka ska åtgärdas. 

§10 Revisionsberättelsen föredrogs av revisor Christer Nilsson. Revisorerna Per Callmin och 
Christer Nilsson föreslog ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2017/2018. 

§11 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017/2018.  

§12 Valberedningens förslag redogjordes av Annelie Wirdefeldt. Karin Ronander valdes till 
ordförande för verksamhetsåret 2017/2018. 

§13 Till styrelseledamöter valdes: Niklas Sjöblom, Olof Nellgård och Maria Lalouni omvaldes 
på två år till 2020. Håkan Westerlund kvarstår som styrelseledamot till 2019. Emma Kramer 
och Marcus Ihre valdes in i styrelsen på två år till 2020. 

§14 Per Callmin och Tommy Kullman valdes till ordinarie revisorer. Christer Nilsson valdes 
som revisorssuppleant. Dessa val gäller verksamhetsåret 2018/2019. Ordförande Karin 
Ronander påtalade att det behövs nya revisorer till nästa år då revisorerna haft dessa poster 
länge och behöver avlösas. 

§15 Till valberedningen valdes Annelie Wirdefeldt (omval 1 år/sammankallande) och Nils 
Jansson (nyval 1 år) samt Annika Jansson, suppleant 1 år.  



§16 Årsavgiften fastställdes till 200 kr (samma som föregående år). 

§17 Årsmötet fastställde styrelsearvodet oförändrat till 5000 kr för verksamhetsåret 2018/201. 
Styrelsen beslutar hur arvodet ska fördelas inom styrelsen. 

§18. Ärenden till årsmötet 

a) En motion om att bygga eller köpa in fler bänkar till stranden inkom från Carin 

Nordström. Markägare Håkan Westerlund är positiv till förslaget under förutsättning 

att placering av bänkarna sker i samråd med honom. Styrelsen föreslår att en budget 

om högst 8000 kr sätts av för ändamålet. Joost Kramer åtar sig att bygga bänkarna 

under hösten/vintern så att de kan vara på plats till nästa sommar. Årsstämman 

beslutade att bänkarna ska byggas och utplaceras enligt förslag. 

 

§19 Övriga frågor som diskuterades:  

- Jeanette Horn af Rantzien mailade styrelsen kring att vi gemensamt bör se över 

brandskyddet i viken mot bakgrund av fjolårets tragiska brand då Restaurang 

Ihrebaden brann ner. Diskussion om att tomtägare behöver se över tallar som växer 

nära hus och med grenar som sträcker sig från ena sidan av gatan till den andra. 

Styrelsen ska undersöka om det går att anordna en utbildning med hjälp av 

brandförsvaret redan i augusti eller till nästa sommar. Andra tips som framkom:, 

pulversläckare och andra former av eget brandskydd bör finnas redo att användas, vi 

bör ta gemensamt ansvar och säga till personer med engångsgrillar att det är 

eldningsförbud.  

- Styrelsen och Boje Appelquist ser över batterierna till hjärtstartaren som finns på 

väggen vid Ihrebadens vandrarhem.  

- Håkan informerar om att Region Gotland efter lite påtryckningar har åtgärdat 

vägkanterna på Ihreviksvägen. 

§20 Årsmötet avslutas av ordförande Karin Ronander. 
 

Ihreviken den 7 juli 2018 

 

........................................................  ........................................................ 

Karin Ronander, ordförande   Maria Lalouni, sekreterare 

 

 

 

........................................................  ........................................................ 

Nils Jansson, justerare   Lilian Ronander, justerare 


