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Styrelsen för Ihrevikens Tomtägareförening får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 20142015.
För att vara medlem i föreningen ska man ha betalat årsavgiften före den 30 juni det år avgiften avser. Per den 10
juni har 84 personer betalat avgiften för 2015.
Årsmöte hölls den 12 juli 2014. Styrelsen har enligt beslut vid årsmötet utgjorts av:
Annika Jansson

Ordförande

omval på 1 år (2015)

Katarina Sjöblom

Ledamot

omval på 2 år (2016)

Håkan Westerlund Ledamot

kvarstår 1 år (2015)

Micke Seid

Ledamot

kvarstår 1 år (2015)

Per Callmin

Ledamot

omval på 2 år (2016)

Maria Lalouni

Ledamot

nyval på 2 år (2016)

Ordförande Annika Jansson valdes av årsmötet den 11 juli.
Övriga i styrelsen konstituerade sig enligt följande:
Sekreterare - Katarina Sjöblom
Kassör - Per Callmin
Webbansvarig - Micke Seid
Ledamöter - Håkan Westerlund, Maria Lalouni

Olof Nellgård

Revisor

omval på 2 år (2016)

Christer Nilsson

Revisor

kvarstår 1 år (2015)

Tommy Kullman

Revisorsuppleant

kvarstår 1 år (2015)

Valberedningen har utgjorts av:
Ingrid Fransson

omval på 2 år (2016)

Olof Nellgård.

omval på 2 år (2016)

Styrelsen har träffats: 11 juli 2014, 20 juli 2014, 15 februari 2015 och 10 juli 2015.
Verksamhet och beslut
Vårstädningen genomfördes den 5/4 och var en synnerligen kall tillställning. Flera tappra medlemmar kom trots
detta och bidrog till renhållningen, men vädret bidrog sannolikt till att uppslutningen var lite lägre än vanligt.
Valborgsmässoelden brann även i år, trots lite kyligt och blåsigt väder. Katherine Hogseth höll talet också i år,
och det handlade om hur "Valborg" uppstod. Elden tändes och brann vackert långt in på kvällen, sångblad
delades ut och tre kända vårsånger sjöngs. Det var inte så väldigt mycket folk men Pia bjöd, som utlovat, på Chili
con carne och det var tämligen bra med folk i restaurangen.

Midsommaraftonens firande var mycket trevligt och välordnat på alla sätt. Det kom mycket folk och allt hanns
med på den en och en halva timme det visade sig att vi hade på oss innan regnet kom. Stort tack till familjen
Lyttkens, som i år såg till att det bjöds på levande musik.
Lammablotet är numera införlivat i föreningens verksamhet och betraktas hädanefter som föreningens årsfest,
därför är medlemskap i föreningen nu ett krav för att vara med. 2015 är det kung Johan den Rätte som bjuder in
till blot.
Övrigt



Styrelsen har gått vidare med de tidigare planerna på en berättarafton, och en sådan kommer äga rum i Ihre
Kvarn den 24/7.



Fotbollsmålen, om vilka stämman fattade beslut 2013 efter förslag från en medlem, restes den 21/7 på
midsommarängen.



Styrelsen har, enligt uppdrag på årsmötet, jobbat vidare med frågan om hjärtstartare. En ny offert har inkommit
och kontakter har tagits med näringsidkarna i området. Inget beslut i frågan har tagits, och den kan behöva
behandlas även på kommande årsmöte.



Vårbrevet skickades ut via mejl (postalt till medlemmar där vi saknar mailadress).



Utdrag ur fastighetsregistret har inköpts från Lantmäteriet. Registret har bland annat använts för att skicka ut
årets vårbrev även till icke medlemmar, i syfte att informera om föreningen och förhoppningsvis locka nya
medlemmar.



Efter förra sommarens uppskattade blomstervandring anordnades den 21/6 en fågelvandring. 17 personer anslöt
och under ledning av Jim Sundberg från Gotland Nature vandrades det längs stranden, upp längs ån och på
vägarna mellan tomterna tillbaka till midsommarängen.



Hemsidan har under året fortsatt fungerat som informationsbärare för VA- och fiberprojekten.
Styrelsen önskar alla en fortsatt härlig sommar i viken!
Genom Katarina Sjöblom, sekreterare.
E-post: info@ihreviken.se

Webb: http://ihreviken.se

Facebook: http://goo.gl/rwO7s

Twitter: https://twitter.com/IhrevikensTAF

