Årsmötesprotokoll 2011
Protokoll vid årsmöte i Ihrevikens Tomtägarförening den 9:e juli 2011 vid Danspaviljongen.

1.

Förklarades årsmötet öppnat av ordförande Ann - Christin Nellgård.

2.

Val av ordförande för mötet. Sittande, Ann-Christin Nellgård.

3.

Val av sekreterare för mötet. Sittande , Jeanette Albertsson.

4.

Val av justeringsmän och rösträknare: Lars Valentin,Kaninstigen 18. Anders Jansson Ihreviksvägen 83

5.

Godkändes kallningsförfarandet.

6.

Godkändes dagordningen för mötet.

7.

Verksamhetsberättelsen för 2010/2011 genomläses av Ordföranden.
Vid avsnittet om sophämtningen berättades det att det klagats på att soptunnorna vid stranden varit överfulla och
att det har blivit skräpigt. Nu hoppas vi att de kommer att tömmas något oftare.
Maria Öberg pratade om föreningsavgifterna. Många kanske har glömt att betala. Om man vill gå ur föreningen
vore det bra att veta att man vill gå ur så man kan stryka ur listorna. Vi hoppas dock att de flesta vill fortsätta att
vara medlemmar.

8.

Kassörens årsrapport presenterades

9.

Revisorernas berättelse. Upplästes av Tommy Kullman för mötet.

10. Meddelades ansvarsfrihet för styrelsen under verksamhetsåret 2010/2011.
11. Valdes Ann-Christin Nellgård till fortsatt ordförande för kommande verksamhetsår.
12. Valberedningen meddelade val av ny styrelsemedlem:
Håkan Westerlund, vald på ett år
Avgår: Ingegerd Lind
Jeanette Albertsson kvarstår till 2012. Tar över som sekreterare på 1 år.
Maria Öberg kvarstår till 2013. Tar över som kassör på 1 år.
Iréne Nelson kvarstår till 2013. Ledamot
Katarina Sjöblom kvarstår till 2012. Ledamot
Michael Seid valdes till suppleant och web-ansvarig på 2 år
Ann Katrin Branting kvarstår till 2012. Ledamot
13. Val av revisor.Tommy Kullman revisor på 1 år
Krister Nilsson revisor på 2 år.
14. Olof Nellgård Revisorssuppleant 2 år
15. Val av valberedning.
Olof Nellgård &Ingrid Fransson Valberedningen kvarstår till 2012.
16. Årsavgiften. Årsavgiften för det kommande året skall vara oförändrade 200 Kr.
17. Beslutades att styrelsarvodet för det kommande året skall vara oförändrade 4000 Kr.
18. Beslutades att 2012 års Årsmöte hålls den 14 Juli.
19. Beslutades att 2012 års Vårstädning hålls den 8:e April (påskdagen).
20. Beslutades att 2012 års Lammablot hålls den 21:e Juli.
21. Midsommar 2012 håller Ann-Christin N och Maria Ö i.
Vårstädningen 2012 håller Jeanette A och Ann Katrin B i.
Valborg ber styrelsen att än en gång fråga Boije Appelqvist att hålla vårtalet.
Han gör det så bra och det är mycket uppskattat.
22. Övriga frågor:

a) Vattengruppen (bildades 2004) genom Ingrid Fransson informerade om det nya läge som nu uppstått i Ihre
genom den nya vattendomen som gäller hela Ire, men kanske i ett första skede de 60 hushåll som Håkan
Westerlund företräder.
Troligast är att hela Ihre samtidigt blir ett verksamhetsområde.
Det ser hoppfullt ut men en fortsatt dialog är viktig. Finns inte någon satt tidsgräns mer är snarast.
Håkan Westerlund informerar ytterligare om VA frågan och den antagligen långa process som väntar. Klart är att
Ihre kommer att var med i nästa VA Plan med Prio 1.
Sen kvarstår frågan hur, kommunalt verksamhetsområde, ekonomisk förening etc men det kommer i alla fall vara
under kommunen som huvudman.
Vi tackar Håkan för det fantastiska arbete han har lagt ner.
Under tiden välkomnar Vattengruppen svar på nya vattenprover .
Fortsätt lämna in!
b) Bert Uno Alfredsson vill att styrelsen ska fundera på Vattengruppens vara eller inte vara och anser att den
spelat ut sin roll.
En del anser att den är viktigare än någonsin just nu.
c) Rune Karlbom / tidigare sommarboende, numer fastboende/talar om att leva och bo i viken.
Om vikten att hålla sig informerad av det som händer i vårt närområde, ring Geab när det blir elavbrott, slåss för
att Telia behåller nätet, var lojala och handla i närområdet etc.
Han vill även att stadgarna ska ses över, kanske är det inte längre bara en rekreationsplats, stadgarna för
Tomtägarföreningen skrevs på 1950 talet. Är det dags att ändra? Nu när det är några (5) familjer som är
fastboende och kanske fler som är delboende. Rune tycker att föreningen måste jobba på nya sätt.
Styrelsen välkomnar aktiva medlemmar och ser gärna att man tar kontakt med Valberedningen om man känner
att man kan tänka sig styrelsearbete.
d) Familjen Lyttkens har glatt oss under många midsomrar med både lekar och dans. I år var det sista året och vi
tackar familjen Lyttkens för all glädje de skänkt oss i viken.
Hör av er om någon har en bra kontakt som kanske vill ta över. Eller en idé om vem styrelsen kan höra av sig till.
Christer Nilsson skulle prata med några och se om man kunde bilda en ny orkester.
e) Viss sammanblandning av Tomtägarföreningen och Ihrevikens vänner som ytterligare en tomtägarförening
klargjordes. Det finns bara en Ihrevikens tomtägarförening och den agerar för alla medlemmar.
f) Fråga om vägbom på Kaninstigen. Håkan Westerlund som äger vägen vill att den är kvar på samma ställe. Han
vill dessutom gärna se att blomlådor som ställts ut tas bort.
g) Tänk på att vidtala markägarna om ni ska ha särskilda aktiviteter i markerna.

Kan gälla exempelvis hur och när man fyller på Valborgsbålet.(Efter nyår är att föredra).
Om man lägger ut grus, stockar och ris.
Markerar upp slingor i skogen.
Avhyser folk från annans mark.
Båtplatser som kräver ordning, annars blir det avgifter osv..
Styrelsen får av Christer Appelqvist och Håkan Westerlund en karta över vilka markägare som äger vilka marker.
h) Anslagstavlorna ska tittas över och förbättras med en avdelning för Tomtägarföreningen och en för övrig info..
Katarina S tar tag i detta.
i) Christer Appelqvist informerar om omvandlingen som pågår, ännu inte helt klart, av Ihre å till naturreservat.
23. Årsmötet avslutas.

Ihreviken den 9 juli 2011.
Ann – Christin Nellgård, ordförande
Lars Valentin, justeringsman

Jeanette Albertsson , sekreterare
Anders Jansson , justeringsman

