
Årsmötesprotokoll 2012 

Protokoll vid årsmöte i Ihrevikens Tomtägarförening den 14:e juli kl. 15:00 2012 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: Anders Jansson & Håkan Jansson 

5. Godkändes kallningsförfarandet. 

6. Godkändes dagordningen för mötet. 

7. Verksamhetsberättelsen för 2011/2012 genomläses av Ordföranden. 

Berättade om orsaken till att diskussionsgrupperna angående ev ändringar av stadgarna nu blev en omröstning 

under mötet med röstkort. 

Vi har nu 134 medlemmar i föreningen. 

Vårbrevet kommer att fortsätta skickas ut per mail. Det gäller att komma ihåg att betala avgiften. Postgiro finns i 

Vårbrevet. 

Per Hedin har gjort de nya fina anslagstavlorna föreningen har låtit sätta upp. 

Hemsidan börjar se bra ut. Där finns fortlöpande information om vad som händer i Ire. 

8. Kassörens årsrapport presenterades av Olof Nellgård. 

9. Revisorernas berättelse. Upplästes av Tommy Kullman för mötet. 

10. Meddelades ansvarsfrihet för styrelsen under verksamhetsåret 2012/2013. 

11. Valdes Annika Jansson till ny ordförande för kommande verksamhetsår. 

Nyval på 1 år (till 2013) 

12. Valberedningen meddelade val av styrelsemedlemmar: 

Katarina Sjöblom Omval på 2 år (till 2014) 

Håkan Westerlund Omval på 1 år (till 2013) 

Michael Seid Kvarstår till 2013 

Björn Runeborg Nyval på 2 år (till 2014) 

Pär Andersson Nyval på 2 år (till 2014) 

Vid konstituerande styrelsemöte avgörs vem som ska sköta sekreterar - respektive kassör - uppdrag. 

13. Val av revisor. 

Krister Nilsson Kvarstår till 2013. 

Olof Nellgård Ny/omval på 2 år (till 2014). 

Vattengruppen kvarstår. Består av Peter Engelke, Håkan Westerlund och Cecilia Eyre. 

14. Val av revisorssuppleant. Tommy Kullman Ny/omval på 1 år (till 2013). 

15. Val av valberedning 

Olof Nellgård Omval på 2 år (till 2014) 

Ingrid Fransson Omval på 2 år (till 2014) 

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 2013 års Årsmöte hålls den 13 juli 15 00. 

19. Beslutades att 2013 års Vårstädning hålls den 31:a Mars (påskdagen). 

20. Beslutades att 2013 års Lammablot hålls den 20:e Juli. 15 00. 



21. Arbetsgrupper för Vårstädning, Valborg och Midsommar 2013. Styrelsen ser gärna att man anmäler sitt intresse 

för att hjälpa till. 

Valborg ber styrelsen att än en gång fråga Boije Appelqvist att hålla vårtalet. 

22. Övriga frågor: 

1)  Vattengruppen, genom Peter Engelke, informerade om möten och kontakter med kommunen under året. Då 

kommunen varit vaga gällande tidsplan för VA utbyggnad har Håkan Westerlund väckt en fullgörelsetalan till 

2013. Om allt går bra ska vi ha VA i Ihre 2015. All info om VA gruppens arbete finns på deras hemsida som är 

länkad Tomtägarföreningens hemsida. 

2)  Röstning om styrelsen ska fortsätta arbeta med förslag till nya stadgar. Ja till fortsatt arbete med nya stadgar 

27 röster. Nej 6 röster. 

3)  Info om Natureservatet Ihre å. Eftersom det nu är beslutat att Ireån är narurreservat, så har Håkan och Maj 

Westerlund,som äger en del av marken påtalat för Länsstyrelsen att Ihrevikens Tomtägarförening har en blotplats 

vid Ireå och att man en gång om året har transporter dit och att det också förekommer öppen eld eftersom det 

grillas lamm och att vi måste få fortsätta med detta. Man har svarat att transporter dit en gång om året är ok. 

Håkan har fortsatt kontakt med Länsstyrelsen i denna fråga. Broarnas underhåll står Länstyrelsen för. 

4)  Info om upphävandet av detaljplanen Ire 1 :188. Michael Seid informerar. 

5)  Information om akuta problem, framför allt på Grottvägen,pga av nergrävda VA ledningar ner till Ihrebadens 

restaurang. Vägen är nu i så dåligt skick att inga tyngre fordon, såsom slam och sopbilar kan köra där. Är också 

en fråga om säkerhet då det inte håller för utryckningsfordon såsom brandbilen. Frågan om ansvar för detta får 

tas vidare av styrelsen. Anmälan om detta ska gjorts av slamtömningsbilen till brandmyndigheterna. 

23. Årsmötet avslutas. 

Vi skänker en tanke till de medlemmar som inte finns ibland oss längre och som haft stor betydelse för Ihre. 

Ihreviken den 16 juli 2012. 

  

Ann-Christin Nellgård Ordförande        Jeanette Albertsson , sekreterare 

Håkan Jansson, justeringsman            Anders Jansson , justeringsman 

 


