
Styrelseprotokoll 2009-07-09 

Styrelsemöte i Ihrevikens Tomtägareförening. Den 9 juli 2009. 

Hemma hos Helena Nelson-Bülow. 

  

1.Öppnades mötet 

2. Godkännande av dagordning. 

3. HNB föredrar V/A-enkätens resultat vid årsmötet. Som ersättare för Hans Peterson, som avsagt sig omval, 

föreslås i nämnd ordning: Mikael Renliden, Per Branting. 

4. Gick vi igenom årets bokslut och verksamhetsberättelse. 

5. Föreslår styrelsen oförändrad årsavgift, 200 kr. 

6. Diskuterades årsmötets upplägg varvid följande noterades: 

• AA på 50-årskalas på årsmötesdagen. JA sitter som sekreterare och skriver årsmötesprotokollet. 

• JA är den som kommer att informera om hur vi ämnar fira föreningen i samband med årsmötet. 

7. Meddelade AA att medlemmen Staffan Kjällman lämnat ett antal pärmar från hans mors tid som ordförande för 

ITF. Denna tid inföll på 70-talet och pärmarna har lämnats till vår ”hylla” på Arkivcentrum för deponering. 

8. Påpekade AA att växtligheten kring Iretallen hotade förta dess storslagenhet. Beslutades att vi ber 

fastighetsägaren att rensa upp bland slyet runt vår ”helgedom”. 

9.  Föreslog AA att ITF skulle lämna in ett yttrande för 80 km/h på väg 149 mellan Stenkyrka och Kappelshamn i 

samband med att Vägverket nu utreder hastighetsbegränsningen på Gotlands samtliga vägar. 70 km/h är en för 

låg hastighet, men 80 km/h går att acceptera om det nu visar sig att 90% av de gotländska vägarna får den 

hastigheten. Vägavsnittet mellan Stenkyrka och Kappelshamn är den enda av Gotlands ”huvudvägar” som 

föreslås få 70 km/h. Styrelsen ställde sig negativ till förslaget och menade att de miljömässiga fördelarna med en 

hastighetsbegränsning till 70 km/h överväger. 

10. AA lovade att skriva ner en checklista över praktiska göromål i samband med föreningens åtaganden 

vårstädning, Valborgsfirande och midsommarfirande inför den nya styrelsens tillträdande. Checklistan bör vara 

färdig till årsmötet för att bemöta ev. frågeställningar vid förslaget om arbetsgrupp som skall arbeta med dessa 

göromål. 

11. Nästa styrelsemöte blir det konstituerande mötet efter årsmötet. Tid och plats bestäms vid årsmötet. 

12. Mötet avslutades. 

Visby den 29 augusti 2009 

Anders Andergren, f.d. sekreterare 

 


