Styrelseprotokoll 2008-07-29
Protokoll vid styrelsemöte i Ihrevikens Tomtägareförening hos Mats Kullman den 29 juli 2008.
Närvarande: Anders Andergren, Ewa Fernström, Mats Kullman, Jeanette Albertsson och Katarina Sjöblom.
Helena Nelson-Bülow hade meddelat förhinder.
1. Diskuterades föreningens V/A-grupp. Enligt EF har medlemmar lämnat gruppen vilket skulle äventyra dess
existens. HNB kunde per telefon dementera detta. Håkan Westerlund har meddelat att han lämnat gruppen,
medan några av medlemmarna sällan varit synliga på dess möten. Ur styrelsens synpunkt är det viktigt att V/Agruppens arbete med att undersöka kvaliteten på vårt dricksvatten och våra infiltrationer fortsätter. V/A-gruppen
arbetar vidare på den enkät bland de i viken boende, som årsmötet beslutade om. Sekreteraren och kassören
kommer att bistå Cecilia Eyre i V/A-gruppen med föreningens kuvert, klisteretiketter med adresser och porto,
o.dyl., som kan komma att behövas för enkätens genomförande.
2. Styrelsen fick årsmötets uppdrag att se till att vägarna i viken skyltas. Beslutades att AA frågar Blomérs
sågverk, snickaren Christer Östergren, Danne Pe´s Allservice och snickare Daniel Pettersson om pris för hela
uppdraget, från tillverkning av skyltar till uppsättandet av dem på plats. Arbetet bör vara genomfört under
kommande verksamhetsår.
3. Diskuterades kommande års 50-årsjubileum i föreningen. Beslutades att firandet sker i samband med årsmötet
2009. Ihrevikens Tomtägareförening bjuder då de närvarande medlemmarna på kaffe med tårta. Beslutades att
inbjuda Bojje Appelqvist eller någon annan lämplig person att berätta om Ihreviken i gamla tider i samband med
kaffekalaset. JA blir styrelsens ansvariga för firandet.
4. JA åtog sig uppdraget att kontakta Christer Appelqvist för att se till att de ”rester” av skogsröjningen som ligger
kvar vid Örbackens övre del blir borttransporterade – av estetiska skäl, men också av brandsäkerhetsskäl.
5. Beslutades att HB och EF träffas för att resonera kring kassörssysslan framöver. EF kommer att lämna
styrelsen i samband med nästkommande årsmöte. HF är tänkbar efterträdare på posten. Beslutades också att
inköpa Visma föreningsredovisningsprogram till den kommande kassören. Hittills har EF använt sitt eget program.
6. Beslutades att KS kontaktar Vägverket för att utröna om något kan göras åt den skymmande häck som stör
utfarten från Ireviksvägen till väg 149. Ett flertal medlemmar har påtalat faran!
7. Beslutades att tillfråga den förre styrelseledamoten Jan-Erik Lindgren om att ingå i det Vatteråd som
Länsstyrelsen har initierat för att arbeta med Ihreåns ombildande till naturreservat. JEL har accepterat
erbjudandet och HNB har åtagit sig att framföra hans namn till sammankallande i gruppen.
8. Nästa styrelsemöte blir hos vår nya ordförande Helena Nelson-Bülow, Fältmarskalksvägen 13 i
Bromma, torsdagen den 12 mars 2009 kl.18.00.
Ireviken den 7 augusti 2008
Anders Andergren
Sekreterare

