
Protokoll fört vid årsmötet för Ihrevikens Tomtägareförening den 12:e juli 2014, kl. 15:00 2014 vid 

Midsommarängen 

 

1. Årsmötet förklarades öppnat av styrelsens ordförande Annika Jansson. Övriga styrelsen 

presenterades samtidigt: Håkan Westerlund (närvarande), Per Callmin, Katarina Sjöblom, 

Michael Seid (de tre sistnämnda var inte närvarande). 

2. Annika Jansson valdes till ordförande för mötet. 

3. Håkan Westerlund valdes till sekreterare för mötet. 

4. Sofia Lundberg och Ylva Söderström valdes till justeringsmän och rösträknare 

5. Kallelseförfarandet till årsmötet godkändes efter att ordföranden hänvisat till vad, som är 

föranstaltat i stadgarna. 

6. Dagordningen för årsmötet godkändes efter att ordföranden hänvisat till vad, som är 

föranstaltat i stadgarna. 

7. Ordföranden refererade till stadgarna, där det sägs att medlemsavgift för kalenderåret skall 

vara betald senast 30/6. Har avgift ej erlagts så är man välkommen att närvara men man har 

då ingen rösträtt vid årsmötet. Röstlängden lästes upp och fastställdes. 

8. Ordföranden föredrog verksamhetsberättelsen för det gångna verksamhetsåret. Bl.a. 

förtydligades, att blotets ekonomi administreras genom föreningen men är en egen 

fristående verksamhet. Vidare informerades om att lösenord för att logga in på hemsidan 

tagits bort. Det informerades också något om nya och planerade aktiviteter, som sker genom 

föreningens försorg. Viss information hade redan tidigare gått ut genom vårbrevet. F ö 

hänvisades till hemsidan, där mycket av innehållet från årsmötet redovisas mer i detalj. 

Verksamhetsberättelsen godkändes. 

9. Olof Nellgård (revisor) föredrog den ekonomiska årsrapporten. 

10. Christer Nilsson (revisor) föredrog revisonsberättelsen. 

11. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2013/2014. 

12. Annika Jansson omvaldes till föreningens ordförande för nästkommande verksamhetsår. 

13. Efter förslag från valberedningen valdes följande styrelse:  

Per Callmin, omval på 2 år (2016)  

Katarina Sjöblom, omval på 2 år (2016)  

Håkan Westerlund, kvarstår 1 år (2015)  

Micke Seid, kvarstår 1 år (2015)  

Maria Lalouni, nyval på 2 år (2016) 

14. Efter förslag från valberedningen valdes följande revisorer:  

Olof Nellgård, kvarstår 1 år (2015) 

Christer Nilsson, omval på 2 år (2016) 

Tommy Kullman, revisorssuppleant, kvarstår 1 år (2015) 

 

15. Olof Nellgård och Ingrid Fransson omvaldes till valberedning på 2 år (2016). 

 

16. Årsmötet beslutade om oförändrad årsavgift om 200 kronor. Jan Snöbohm framhöll, att 

föreningen inte bör fondera tillgångarna utan att det är viktigt, att medlen används för 

föreningens olika verksamhetsbehov. Ordföranden svarade, att det är styrelsens ambition att 

medlen skall användas och att de inte skall samlas på hög. Jeanette Appelquist anförde, att 

det bör göras ansträngningar att nå ut till fler presumtiva medlemmar eftersom det finns 



många tomtägare i området, som ej är med i föreningen. Detta kan ske med exempelvis 

riktade brev. Det vore också värdefullt om mailadresser fanns tillgängliga till så många som 

möjligt, alltså även icke betalande. 

 

17. Årsmötet beslutade om oförändrat arvode till styrelsen om 4 000 kronor. 

18. En motion om att anskaffa en hjärtstartare hade lämnats in av Joost Kramer. Styrelsen har 

vid ett styrelsemöte, trots att man ansåg förslaget bra, ej sett någon möjlighet att tillmötesgå 

ett tidigare önskemål om detta med hänvisning till att finansiering av en hjärtstartare inte 

kan anses ligga inom ramen för syftet med föreningen enligt 1§ i föreningens stadgar. Efter 

en diskussion, som bl a innehöll ett förslag om att Region Gotland borde ta ansvar för detta 

samt en akut situation nyligen då det tog ambulansen 45 minuter att komma ut, beslutade 

årsmötet enhälligt, att ge styrelsen i uppdrag att ta upp en dialog med lhrebaden och lhre 

gård om huvudmannaskap, placering och finansiering av en sådan. Det framhölls också av 

flera medlemmar, att utbildning och tillsynsansvar måste klaras ut. Batteriet uppges ha flera 

års hållbarhet. Kostnaden är ca 15 000 kronor. 

19. En motion om att ändra stadgarna till i enlighet med förslag B, som togs upp förra året, hade 

lämnats in av Håkan Westerlund. Westerlund erinrade bl a om frågan om hjärtstartare, som 

inte kunnat tolkas in som ett ansvar för föreningen enligt hittillsvarande stadgar. Efter att 

förslaget redovisats igen och efter att förslaget diskuterats, skedde en omröstning. Av 37 

röstberättigade röstade 28 för förslaget, vilket innebar kvalificerad majoritet och därmed 

beslut för ändringsförslaget. Tre röstade emot förslaget. Vid sidan om ändrad syftesparagraf 

omfattar ändringarna förtydliganden och förenklingar. De nya stadgarna läggs in på 

hemsidan. 

20. Ordföranden tackade medlemmarna för ett konstruktivt deltagande och avslutade mötet. 

Efter årsmötet informerades om följande: 

• Rune Kahlbom informerade om utbyggnaden av fiberkabel i Hangvars socken, vilket sker genom en 

förening, som bildades för 1% är sedan. Gotland är ledande i fiberutveckling på den svenska 

landsbygden. Föreningen äger fiberkabeln och |T0nly är tjänsteleverantör. Tisdagen den 15:e juli kl. 

1900 genomförs ett informationsmöte i kvarnen. Nedläggning av kabel kommer att påbörjas i mars 

eller april. Med en anslutning på 65% blir priset 16 500 kronor och vid en anslutning på 50% 18 000 

kronor. Ansluter man sig senare blir priset högre. 

Vidare information kommer att läggas in på hemsidan. 

• Håkan Westerlund informerade om förhållningsregler avseende båtplatser, vattenskotrar, 

terrängkörning, lösa hundar, awerkning, upplag, grillning, nedskräpning, avhysning av folk samt om 

naturreservatet kring ån. Denna information läggs in på hemsidan. 

• Håkan Westerlund informerade om servisanmälan och anmälan till byggnadsnämnden m a a VA-

utbyggnaden samt om den nu 10-åriga historiken bakom att denna nu har blivit verklighet. Han 

tackade de 60 tomtägare, som spontant lämnade sina fullmakter inför framställan till Statens VA-

nämnd om att den dåvarande kommunen skulle bilda verksamhetsområde för lreområdet istället för 

att som kommunen föreslog, att tomtägarna själva skulle svara för ledningsdragningar till 

anslutningspunkten vid länsväg 149. Information om formaliteterna kring servisanmälan o d men 

även om firmor, som kan vara behjälpliga med schaktning och WS-installationer kommer att läggas in 

påhemsidan. 

• Slutligen togs i sedvanlig ordning midsommarstången ned. 



 

lhreviken 2014-07-13 

 

Annika Jansson, ordförande            Håkan Westerlund, mötessekreterare   

Sofia Lundberg, justerare                 Ylva Söderström, justerare 


