
Protokoll för Ihrevikens tomtägareförenings årsmöte 2016 
 
Tid och plats: 9 juli kl 15.00 vid danspaviljongen 
 
 

1. Årsmötet förklarades öppnat av styrelsens ordförande Annika Jansson. 
2. Annika Jansson valdes till ordförande för mötet. 
3. Maria Lalouni valdes till sekreterare för mötet.  
4. Nils Jansson och Anders Jansson valdes till justeringsmän, tillika rösträknare. 
5. Kallelseförfarandet till årsmötet godkändes. 
6. Dagordningen godkändes. 
7. Röstlängden fastställdes till 27 personer. 
8. Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2015/2016 föredrogs av 

ordförande. Informationsansvarig Karin Ronander berättade om föreningens 
nya hemsida: www.ihreviken.se samt om den Facebook-grupp som bildats 
där alla som blir medlemmar kan lägga upp bilder eller texter. Föreningens 
nya logga som tagits fram av John Eyre presenterades. 

9. Årsrapporten (balans- och resultatrapport) föredrogs av revisor Olof 
Nellgård. 

10. Revisionsberättelsen föredrogs av revisor Olof Nellgård. Revisorerna Olof 
Nellgård och Christer Nilsson föreslår ansvarsfrihet för styrelsen. 

11. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015-2016.  
12. Annika Jansson avgår som ordförande för styrelsen. Karin Ronander valdes 

till ny ordförande för styrelsen för verksamhetsåret 2016/2017.  
13. Niklas Sjöblom (nyval), Olof Nellgård (nyval) och Maria Lalouni (omval) väljs 

som styrelsemedlemmar. Dessa val är på 2 år. Håkan Westerlund kvarstår till 
2017. 

14. Per Callmin och Christer Nilsson valdes till ordinarie revisorer. Tommy 
Kullman valdes som revisorssuppleant. Dessa val gäller verksamhetsåret 
2016/2017. 

15. Inger Fransson (omval) och Annika Jansson (nyval) valdes till 
valberedningen. Ewa Fernström (nyval) valdes som suppleant till 
valberedningen. 

16. Årsavgiften fastställdes till 200 kr (samma som föregående år). 
17. Årsmötet beslutade om höjt styrelsearvode från 4000 kr till 5000 kr för 

verksamhetsåret 2016/2017. Styrelsen beslutar hur arvodet ska fördelas 
inom styrelsen.  

18. Ärenden till årsmötet: 
a) Vägskyltsgruppen. Föregående årsmöte beslutade att en grupp bestående 

av Olof Nellgård, Håkan Westerlund, Christer Nilsson och Boje Appelqvist 
skulle ta fram ett förslag på att byta ut slitna vägskyltar i området. Olof 
Nellgård berättade att uppskattningsvis behöver 10 vägskyltar bytas och 
kostnaden för det är ca 10 000 kr. Synpunkter på att ett mer 

http://www.ihreviken.se/


genomarbetat förslag borde tas fram till nästa årsmöte fördes fram. Vid 
röstning med handuppräckning beslutades att ett nytt förslag bör tas 
fram av skyltgruppen. 

b) Motion från Håkan Jansson om åtgärder vid vändplanen för bussar vid 
Ihrebaden för att komma till rätta med olovlig parkering. Håkan Jansson 
uppskattar kostnaden till ca: 40 000 kr. Årsmötets beslutade att 
hänskjuta frågan till en framtida vägsamfällighetsförening.  

c) Den nya loggan. Styrelsen uppmanade i vårbrevet medlemmar att lämna 
in förslag på en ny logga för föreningen som skulle fungera bättre än den 
gamla på bland annat hemsidan. John Eyre lämnade in ett förslag som 
styrelsen var väldigt nöjda med och som även årsmötet visade sin 
uppskattning för. 
 

19. Årsmötet avslutas och avgående ordförande Annika Jansson lämnade över 
ordförandeklubban till föreningens nya ordförande Karin Ronander. Annika 
tackades av med en varm applåd av årsmötet. 

 
 
Ihreviken den 13 juli 2016 
 
 
 
........................................................  ........................................................ 
Annika Jansson, ordförande  Maria Lalouni, sekreterare 
 
 
 
 
........................................................  ........................................................ 
Nils Jansson, justeringsman  Anders Jansson, justeringsman 
 

 
  



Efter årsmötet informerades om följande: 
 
Utbildning i hjärt- och lungräddning. Karin Mars har kontaktat 
Civilförsvarsförbundet som kommer att hålla en utbildning för föreningens 
medlemmar den 1 augusti. Utbildningen är 3 timmar. Det finns plats för 15 
personer på den här utbildningen och först till kvarnprincipen råder. Platsen är 
midsommarängen. Vid regn ställs utbildningen in. Anmälan till Karin Mars. 
 
Efter fjolårets succé hålls även i år en berättarafton med tema Ihreviken. Fredag 
den 22 juli kl 17-19 på Ihre Kvarn går den av stapeln. Om du har en berättelse så 
anmäl det till Maria Lalouni, se anslag på anslagstavlorna. 
 
Konstutställningar pågår under juli i Ihre kvarn. Se anslag på våra anslagstavlor. 
 
Den 23 juli är det fest på Ihre kvarn. SOS spelar, anmälan sker till Boje eller 
Alexandra. Se anslag på anslagstavlorna. 


