
 

 

Protokoll Ihrevikens Tomtägareförenings årsmöte 2019 

Lördagen den 13 juli, 2019, kl 15.00 på Danspaviljongen, Ireviken.  

§1 Årsmötet öppnas av ordförande i Ihrevikens tomtägareförening Karin Ronander 

§2 Karin Ronander valdes till ordförande för mötet. 

§3 Emma Kramer valdes till sekreterare för mötet. 

§4 Christer Nilsson och Nisse Jansson valdes till justerare, tillika rösträknare. 

§5 Kallelseförfarandet till årsmötet godkändes. 

§6 Dagordningen godkändes. 

§7 Röstlängden fastställdes och godkändes.  

§8 Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2018/2018 föredrogs av ordförande, och 
lades till handlingarna.  

§9 Årsrapporten (balans- och resultatrapport) föredrogs av kassör Olof Nellgård.  

§10 Revisionsberättelsen föredrogs av revisor Olof Nellgråd på uppdrag av revisorn Per 
Callmin. Revisorerna Per Callmin och Christer Nilsson föreslog ansvarsfrihet för styrelsen för 
verksamhetsåret 2018/2019. 

§11 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018/2019.  

§12 Valberedningens förslag redogjordes av Nisse Jansson. Karin Ronander valdes till 
ordförande för verksamhetsåret 2018/2019. 

§13 Till styrelseledamot omvaldes Håkan Westerlund på 2 år (2021). Övriga ledamöter 
kvarstår: Niklas Sjöblom, Olof Nellgård, Maria Lalouni, Marcus Ihre och Emma Kramer (2020). 

§14 Per Callmin och Mikael von Rosen valdes till revisorer. Tommy Jakobsson och Per 
Snöbom valdes till revisorssuppleanter. Samtliga revisorer/suppleanter valdes på 1 år 
vardera. 

§15 Till valberedningen valdes Annelie Wirdefeldt (omval 1 år/sammankallande) och Nils 
Jansson (nyval 1 år) samt Annika Jansson, suppleant 1 år.  



§16 Årsavgiften fastställdes till oförändrade 200 kr/år. 

§17 Årsmötet fastställde styrelsearvodet oförändrat till 5000 kr för verksamhetsåret 2019/2020. 
Styrelsen beslutar hur arvodet ska fördelas inom styrelsen. 

§18. Ärenden till årsmötet 

• Ett ärende hade kommit till styrelsen från Staffan Kahlbom. Staffan Kahlbom föreslår 

att tomtägareföreningen ska finansiera ett nytt tun runt midsommarängen, ett tun 

som är i behov av renovering. Kostanden kan, enligt 2 olika offerter, uppgå till en 

kostnad mellan 35 000 – 39 000 kr.  

Efter diskussion beslutades att styrelsen fick i uppdrag att utreda frågan ytterligare 

och komma med ett förslag på hur man kan finansiera ett nytt tun. Mötet var positivt 

till att göra något åt tunet men till en lägre kostnad för föreningen. Ett förslag som 

mottogs på mötet var att tomtägare eller övriga intressenter skulle kunna bidra med 

en summa. Styrelsen återkommer med ett förslag under hösten.  

§19 Övriga frågor som diskuterades:  

• Med anledningen av GDPR-lagen informerade Karin Ronander hur föreningen 

hanterar medlemsuppgifter. Mötet önskade att medlemslistan inte ska rensas för 

ofta då. Mötet beslutade att föreningen skall radera medlemsuppgifter vart annat år  

• Alla tomtägare bjuds in till firande av föreningens 60-årsjubileum lördagen den 27/7 i 

Ihre kvarn. 

• Christer Nilsson uppmanar till att inte flytta ned de av Länsstyrelsen ditsatta 

bänkarna på stranden till havssidan då de kan svepas iväg. 

• Boje Appelquist frågar om verksamhetsåret kan ändras och följa kalenderåret (i 

stället för att som nu brytas 30/6). Det låter sig inte göras med annat än att 

årsstämman då hamnar i samband med verksamhetsårets slut, dvs i januari, vilket 

inte torde passa föreningen varmed frågan anses besvarad. 

• Jan Snöbom framför sin tacksamhet över bänkarna på stranden och över hur gediget 

snickrade dessa är. 

§20 Årsmötet avslutas av ordförande Karin Ronander. 
 

Ihreviken den 15 juli 2019 

 

........................................................  ........................................................ 

Karin Ronander, ordförande   Emma Kramer, sekreterare 

 

........................................................  ........................................................ 

Nisse Jansson, justerare   Christer Nilsson, justerare 


