
Verksamhetsberättelse 

för Ihrevikens Tomtägareförening 2015-2016 
 

 

Styrelsen för Ihrevikens Tomtägareförening får härmed avge följande redogörelse för 

verksamhetsåret 2015-2016. 

 

För att vara medlem i föreningen ska man ha betalat årsavgiften före den 30 juni det år 

avgiften avser. Per den 25 juni har 74 personer betalat avgiften för 2016. 

  

Årsmöte hölls den 11 juli 2015. Styrelsen har enligt beslut vid årsmötet utgjorts av: 

 

Annika Jansson Ordförande  omval på 1 år (2016) 

Katarina Sjöblom Ledamot  kvarstår 1 år (2016) 

Håkan Westerlund Ledamot  omval 2 år (2017) 

Karin Ronander  Ledamot  nyval 2 år (2017) 

Per Callmin   Ledamot   kvarstår 1 år (2016) 

Maria Lalouni Ledamot  kvarstår 1 år (2016) 

 

Ordförande Annika Jansson valdes av årsmötet.  

Övriga i styrelsen konstituerade sig enligt följande:  

Sekreterare - Katarina Sjöblom  

Kassör - Per Callmin  

Informationsansvarig – Karin Ronander  

Ledamöter - Håkan Westerlund, Maria Lalouni 

________________________________________________________________________ 

 

Olof Nellgård Revisor  omval på 2 år (2017) 

Christer Nilsson Revisor  kvarstår 1 år (2016) 

Tommy Kullman Revisorsuppleant omval 2 år (2017) 

________________________________________________________________________ 

 

Valberedningen har utgjorts av: 

Ingrid Fransson    kvarstår 1 år (2016) 

Olof Nellgård.   kvarstår 1 år (2016) 

________________________________________________________________________ 

 

Styrelsen har träffats: 10 juli 2015, 11 juli 2015, 14 februari 2016 och 8 juli 2016. 

 

 



 

Verksamhet och beslut 
 

Strandstädningen genomfördes den 27/3 av ett gäng glada medlemmar som samlade ihop 

åtminstone fem fulla svarta sopsäckar med skräp från stranden, parkeringen vid tennisbanan 

och midsommarängen. Sedan åts korv!  

 

Valborg firades med mycket folk och ovanligt bra väder. Kathrine Hogseth höll ett uppskattat 

tal till våren! Firandet annonserades på anslagstavlorna och Pia höll restaurangen abonnerad 

för föreningen och bjöd på maten. Elden med efterbörd togs om hand och föreningen har 

ersatt Per Gate för traktorhyra samt Simon Hedin för traktorarbetet och eldvaktsjobbet. 

 

Björkris och blommor till midsommarstången införskaffades av Janne Lindgren (som hade 

bil och vagn), samt Per, Tina, Simon & Oskar Hedin och Håkan Westerlund. När stången 

skulle kläs kl. 14 regnade det och endast ett fåtal fanns på plats. Regnet upphörde emellertid 

och snart var ängen full med folk. Staffan Lyttkens svarade som förra året för musiken och el 

fick vi som då genom Boje från Ihrebaden.  Lekar genomfördes som vanligt och alla barn fick 

pris. Pia svarade för kaffeservering och på kvällen var krogen öppen för alla begivna.  

 

Lammablotet är införlivat i föreningens verksamhet och betraktas numera som föreningens 

årsfest, därför är medlemskap i föreningen ett krav för att vara med.  

 

 

Övrigt  

• Berättaraftonen förra sommaren blev mycket uppskattad, och en ny berättarafton kommer 

att äga rum i Kvarnen den 22/7.  

• Hjärtstartaren är nu uppsatt i Ihrebadens servicebyggnad, ingång på gaveln mot vägen. 

Det sitter en skylt utanför. Leverantören ordnar utbildning för fem personer. Vidare 

planeras en utbildning i hjärt- och lungräddning för intresserade, efter förslag på årsmötet.  

• Vårbrevet skickades ut i mars via mejl (postalt till medlemmar där vi saknar mailadress, i 

år 20 stycken).  

• Hemsidan Ihreviken.se har moderniserats och uppdaterats, och kommer även 

fortsättningsvis att fungera som informationskanal och ”dokumentarkiv” för stadgar, 

årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelser och vårbrev. I samband med förnyelsen 

av hemsidan togs en ny logga fram med hjälp av John Eyre - stort tack!   

• En ny Facebook-grupp har startats: Vi i Ihreviken. Alla kan läsa sidan men bara 

medlemmar i gruppen kan publicera inlägg, t ex dela bilder, lägga ut 

bytes/köp/säljannonser eller tipsa om aktiviteter. Medlemskap i tomtägareföreningen är 

inget krav för att kunna bli medlem i gruppen.  

• Twitterkontot, som i princip aldrig används, kommer att avslutas. 

• Styrelsen har beslutat att, på förslag från banken, acceptera ett företagspaket för att 

underlätta kassörens arbete. Kostnad fr o m 2017 900:-/år. 

 

 

Styrelsen önskar alla en fortsatt härlig sommar i viken! 

  

Genom Katarina Sjöblom, sekreterare. 

 

 

E-post: info@ihreviken.se  Webb: http://ihreviken.se 

Facebook: https://www.facebook.com/groups/186382651732889/?fref=ts 
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