Årsmöteprotokoll 2007
Protokoll vid Ihrevikens Tomtägareföreningens årsmöte den 14 juli 2007
74 personer närvarande representerande 61 tomter.
Göran Blomgren från Gotlands Kommuns Tekniska förvaltning informerade inledningsvis de församlade
medlemmarna om kommunens syn på V/A-planeringen för Ihreviksområdet. Frågestund följde.
1.

Öppnades mötet av föreningens ordförande Harry Kårsjö.

2.

Valdes Harry Kårsjö till ordförande för årsmötet.

3.

Valdes Anders Andergren till sekreterare för årsmötet.

4.

Valdes Anita Kullman och Ingrid Fransson till justeringsmän, tillika rösträknare.

5.

Godkändes kallelseförfarandet.

6.

Godkändes dagordningen.

7.

Lades verksamhetsberättelsen till handlingarna.

8.

Presenterades årsredovisningen av kassaförvaltaren Ewa Fernström.

9.

Lästes revisionsberättelsen upp av Tommy Kullman.

10. Beviljades styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006/2007.
11. Valdes Harry Kårsjö till ordförande för det kommande verksamhetsåret.
12. Omvaldes Anders Andergren och Ewa Fernström för de kommande två verksamhetsåren. Samtidigt meddelade
de båda att de är deras sista valperioder.
Valdes Han Bolin till ledamot av styrelsen. Han efterträder Dan Lansgard som avgår pga avflyttning från viken.
13. Valdes Irene Nelson till revisor för de kommande två verksamhetsåren.
14. Valdes Hans Bolander till revisorssuppleant för de kommande två verksamhetsåren.
15. Valdes Margoth Nyman och Ingrid Fransson till valberedning för det kommande verksamhetsåret.
16. Styrelsen hade föreslagit en höjning av årsavgiften till 150 kr, men årsmötet menade att höjningen var för
blygsam. Beslutades att årsavgiften för kommande verksamhetsår skall vara 200 kr.
17. Beslutades att styrelsearvodet för kommande år skall vara oförändrat 4000 kr att fördela inom styrelsen.
18. Beslutades att årsmöte 2008 hålls den 12 juli.
19. Beslutades att vårstädningen görs på Påskdagen, den 23 mars 2008.
20. Beslutades att Lammablotet arrangeras den 19 juli 2008.
21. V/A-gruppen informerade om det senaste årets kontakter och diskussioner i frågan. Diskussion följde. Beslutades
att V/A-gruppen fortsätter sitt arbete ytterligare ett år och rapporterar vid nästa års årsmöte. Beslutades också att
styrelsens representant i V/A-gruppen, fortsättningsvis blir Helena Nelson-Bülow. Beslutades också att utöka
gruppen med ytterligare en person, vilken styrelsen fick mandat att utse.
22. Beslutades att utöka tiden för att komma med andra förslag till vägnamn än de som styrelsen föreslagit. Om
boende längs vägsträckning inte är nöjda med styrelsens förslag ombedes de att samla en majoritet av de
boende längs vägsträckningen, tillskriva styrelsen med nytt namnförslag och underteckna med samtliga
förslagställares namn. Detta skall göras före den 12 augusti 2007. Byggnadsnämnden beslutar i frågan under
hösten.
23. Beslutades att nästa års avisering av årsavgiften skall innehålla en ruta där man aktivt går in och godkänner att
Tomtägareföreningen lägger ut en lista med namn, adresser och fastighetsbeteckningar på hemsidan. Detta görs
på förslag från flera medlemmar som vill att man skall kunna nå stugägare då skada har upptäckts på fastighet.
Uppgifterna nås först sedan man loggat in med användarnamn och lösenord.

24. Christer Appelqvist informerade om den skogsröjning som pågått under vintern och som kommer att fortsätta
under kommande vinter. En stig kommer att löpa längs klintkanten och utkiksplatser kommer att anläggas på
några ställen. Det går bra att kontakta Christer om man vill ha träd avverkade på sin tomt. Skogshuggaren gör det
kostnadsfritt, men behåller veden som ersättning.
25. a) Föreslogs att Tomtägareföreningen skall verka för att 30 km/h börjar gälla redan uppe vid Malmrooska grottan
längs Ireviksvägen. Årsmötet röstade för förslaget och styrelsen tar de kontakter som krävs.
b) Informerade markägaren att ingen skogsröjning är planerad vid Ireån, utöver de träd som redan tagits bort.
c) Framfördes synpunkter på ridningen på stranden. Hästspillning har hittats nere vid strandkanten. Markägaren
deklarerade tydligt att hon inte accepterar hästar nere vid strandkanten under sommarmånaderna. Ridning längs
stigarna i strandskogen är dock okej. Beslutades att informera Ire gård i ärendet.
d) En av medlemmarna sände med några korta ord en tanke till den mångårige medlemmen Bo Hedengrahn
vilken nyligen avlidit.
26. Avslutades årsmötet och midsommarstången fördes av starka karlar till vågrätt läge.
Ireviken den 28 juli 2007
Harry Kårsjö, ordförande
Anders Andergren, sekreterare
Anita Kullman, justeringsman

