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Styrelsen för Ihrevikens Tomtägareförening får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 20122013.
I skrivande stund har 98 medlemmar betalat avgiften för 2013.
Styrelsen har enligt beslut vid årsmötet utgjorts av:
Annika Jansson

Ordförande

nyval på1 år (2013)

Katarina Sjöblom

Ledamot

omval på 2 år (2014)

Håkan Westerlund

Ledamot

omval på 1 år (2013)

Micke Seid

Ledamot/Webansvarig

vald 2011 på 2 år (2013)

Björn Runeborg

Ledamot

nyval på 2 år (2014)

Per Andersson

Ledamot

nyval på 2 år (2014)

Christer Nilsson

Revisor

Olof Nellgård

Revisor

Tommy Kullman

Revisorsuppleant

vald 2011 på 2 år (2013)
vald 2012 på 2 år (2014)
vald 2012 på 1 år (2013)

Vid det konstituerande styrelsemötet valdes Katarina Sjöblom till sekreterare på 1 år.
Per Andersson accepterade senare på ordförandes förfrågan posten som kassör på 1 år.
Valberedningen har enligt beslut vid årsmötet utgjorts av:
Ingrid Fransson

omval på 2 år (2014)

Olof Nellgård.

omval på 2 år (2014)

Årsmöte hölls den 14 juli 2012.
Styrelsen har under verksamhetsåret träffats: 14 juli 2012, 10 februari och 12 juli 2013.

Verksamhet och beslut
Lammablotet firades 2012 den21 juli då Kung Talrik gick samma grymma öde till mötes som sina föregångare
och slutade sina dagar i Ireån. Drottning Pränta besteg tronen under folkets jubel. Kronprins är Jan Hedengrahn.
Vårstädningen genomfördes som vanligt på påskdagen och samordnades av ordförande Annika Jansson.
Efteråt grillades korv.
Valborgsmässoelden brann även i år, med vårtal av Claes-Göran ”Boije” Appelquist. Boije tillsåg också
eftersläckning, städning av bålplatsen samt anmälan till räddningstjänsten, efter samråd med Håkan Westerlund.
Midsommaraftonens firande ordnades av Micke Seid och Per Andersson. Trots ett ordentligt åskväder efter
lunch så deltog över hundra personer i firandet. Alla hjälptes åt att klä och resa stången samt att i god ordning
dansa runt densamma. Panget serverade kaffe, saft och bullar.
Styrelsens övriga frågor har under verksamhetsåret handlat om uppföljning av VA-frågan och förslag till nya
stadgar.



VA-gruppen har oförändrat bestått av Cecilia Eyre, Peter Engelke och Håkan Westerlund. Efter att Håkan väckt
en s k fullgörandetalan mot Region Gotland, beslutade statens VA-nämnd i enlighet med väckt talan att
utbyggnaden skall vara klar vid utgången av 2014. Tekniska nämnden har nu tagit beslut på att utbyggnaden skall
vara klar under 2014. En option skall finnas att endast ansluta sig till avlopp. Anslutningsavgiften för både vatten
och avlopp är 153 750 kr.



Då årsmötet 2012 beslöt att styrelsen ska fortsätta arbetet med nya stadgar, utsågs en ny stadgekommitté
bestående av Björn Runeborg, Micke Seid, Hans Peterson och Michael von Rosen. Förslaget till reviderade
stadgar har sedermera behandlats i styrelsen som enades om att till årsmötet 2013 lämna två alternativa förslag
för omröstning - lika i sin helhet med undantag från formuleringen av föreningens syfte i 1§. Uppnås ej 2/3
majoritet för något av förslagen kvarstår stadgarna i sin helhet i oförändrad version.
När det gäller Ireåns naturreservat finns nu i reservatsbestämmelserna ett tillstånd för blotplatsen samt för
traktortransporter till och från densamma. Länsstyrelsen har också gjort en s.k. tjänsteanteckning som ger
markägaren rätt att grilla, trots att det finns ett generellt grillningsförbud inom reservatet. Länsstyrelsen kommer
att ansvara för underhåll av vägen längs östra sidan av ån, parkeringsplatser, broar och gångstigar. Parkering
längs nämnda väg kommer inte att tillåtas, förutom vid utmärkta P-platser.
Webbsidan har under vintern 2013 uppdaterats till modernare teknik och har nu åter ett diskussionsforum för
inloggade medlemmar. Ett twitterkonto är också inrättat under året.
Vårbrevet skickades ut via mejl (postalt till medlemmar där vi saknar mailadress) tillsammans med en länk till det
nya stadgeförslaget. Inte heller i år skickades det ut några postgiroblanketter utan man fick själv sköta
betalningen med hjälp av informationen i vårbrevet.
Vi vill än en gång framföra vår önskan om att de medlemmar som har mejl att hjälpa oss uppdatera
medlemsregistret med sin mejladress.
Styrelsen önskar alla en fortsatt härlig sommar i vår vackra vik!
Genom Katarina Sjöblom, sekreterare.
E-post: info@ihreviken.se

Webb: http://ihreviken.se

Facebook: http://goo.gl/rwO7s

Twitter: https://twitter.com/IhrevikensTAF

