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Hej på er alla!
Av alla vårtecken är väl ett brev från styrelsen i Ihrevikens Tomtägareförening ett av de säkrare. Här nedan följer
information om årets medlemsaktiviteter och lite annat. Vi ses på midsommarängen, vid danspaviljongen, under
Ihretallen, på stranden och alla andra vackra ställen i viken.
Medlemsavgiften
Avgiften är oförändrad 200 kronor för 2013. Ange namn och fastighetsbeteckning vid insättning på plusgiro.
18 74 94 – 0. Vi kommer inte att skicka ut avier. För Er som inte betalade medlemsavgift förra året gäller det att
betala dubbelt i år, dvs. 400 kr för 2012 och 2013.
Glöm inte att meddela din e-postadress till sekreterarens adress sjoblom.katarina@gmail.com
Strandstädning blir det i år, som vanligt på påskdagen den 31 mars med start kl.10.00. Föreningen bjuder på
förtäring. Samling vid Ihrebaden.
Valborgsfirande blir det även i år med tal. Brasan tänds kl. 20.00.
Midsommarafton infaller den 21 juni och då hoppas vi att ni kommer till Midsommarängen kl.14.00. Efter
resning av stången blir det dans, lekar och kaffeservering. Medtag gärna blommor eller löv till
midsommarstången.
Årsmöte blir det den andra lördagen i juli, dvs den 13/7 kl.15.00 vid dansbanan. Om man vill lägga fram ett
förslag för årsmötet ska det enligt stadgarna komma till styrelsen senast tre dagar före mötet för att kunna tas till
beslut. I styrelsen är vi dock mycket tacksamma för om ni skickar in era förslag senast två veckorföre årsmötet,
så hinner vi bereda dem bättre. Skicka förslagen till Annika Jansson på mejladress posttillannika@yahoo.se.
Är du intresserad av att jobba i styrelsen? Eller har du förslag på nya valbara styrelsemedlemmar? Välkommen
att lämna förslag till valberedningen; Olof Nellgård (0706-195121) och Ingrid Fransson (070-8626838).
Bifogat finns förslag på nya stadgar för Ihrevikens Tomtägareförening. Förslaget kommer att behandlas på
årsmötet.
Hemsidan är nu uppdaterad och diskussionsforumet har återkommit. Du behöver dock ett konto för att kunna
logga in på föreningens egna sidor och forumet. Har du inget konto så skaffar du ett genom att e-posta dina
kontaktuppgifter och tomtnummer till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript
för att se den..">medlem@ihreviken.se.
Lammablot ordnas i år av drottning Sofia, veckan efter årsmötet, lördagen den 20/7 med start kl.15.00.
Bästa hälsningar från styrelsen genom
Annika Jansson
posttillannika@yahoo.se

