
 

 

Protokoll Ihrevikens Tomtägareförenings årsmöte 2020 

Lördagen den 11 juli, 2020, kl 15.00 på Ihre kvarn 

§1 Årsmötet öppnas av ordförande i Ihrevikens Tomtägareföreing Karin Ronander. 

§2 Karin Ronander valdes till ordförande för mötet. 

§3 Maria Lalouni valdes till sekreterare för mötet. 

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

§5 Kallelseförfarandet till årsmötet godkändes. 

§6 Dagordningen godkändes. 

§7 Röstlängden fastställdes till 22 närvarande röstberättigade medlemmar.  

§8 Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2019/2020 föredrogs av ordförande, och lades till 
handlingarna.  

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

§10 Revisionsberättelsen föredrogs av revisor Michael von Rosen. Revisorerna Per Callmin och 
Michael von Rosen föreslog ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2019/2020. 

§11 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019/2020.  

§12 Valberedningens förslag redogjordes av Nils Jansson. Karin Ronander valdes till ordförande för 
verksamhetsåret 2020/2021. 

§13 Till styrelseledamöter valdes: Niklas Sjöblom, Olof Nellgård och Emma Kramer omvaldes på två 
år till 2022. Håkan Westerlund kvarstår som styrelseledamot till 2021. Maria Lalouni och Marcus Ihre 
omvaldes på ett år till 2021. Pär Jelger valdes som in som ledamot på två år till 2022 (nyval).  

§14 Per Callmin och Michael von Rosen valdes till ordinarie revisorer. Tommy Jacobsson och Per 
Snöbohm valdes som revisorssuppleanter. Dessa val gäller verksamhetsåret 2020/2021.  

§15 Till valberedningen valdes Annelie Wirdefeldt och Nils Jansson (sammankallande) samt Katrine 
Hogsedt.  

§16 Årsavgiften fastställdes till 200 kr (samma som föregående år). 

§17 Årsmötet fastställde styrelsearvodet oförändrat till 5000 kr för verksamhetsåret 2020/2021. 
Styrelsen beslutar hur arvodet ska fördelas inom styrelsen. 



§18. Ärenden till årsmötet 

Vid förra årsmötet kom det ett förslag om att renovera tunet nere vid midsommarängen. 

Styrelsens förslag är att föreningen bekostar en tun längs med Ireviksvägen (inte vid 

Kaninstigen), till en kostnad av max 18 000 kr. Årsmötet röstade ja till förslaget. I samband 

med detta föreslog också styrelsen att TÄF:s medlemmar hjälps åt med att röja på 

midsommarängen.  

 

§19 Övriga frågor som diskuterades:  

- En vägnamnsskylt har ramlat ner i korsningen Kaninstigen/Rindivägen. Styrelsen ser över den 

frågan. 

- Vad händer med restaurangbygget? Claes Göran Appelquist informerade om det senaste 

med bygget. Restaurangen beräknas vara klar till nästa sommar.  

- Geab har en termometer ute i viken, temperaturen kan läsas av på 

gotlandsenergi.se/badkarta   

- Midsommarängen. Går det att sätta upp gungor där? Det behövs ett regelrätt förslag kring 

det och en diskussion behöver föras med Håkan Westerlund som äger ängen.  

- Claes Göran Appelquist  berättar atthan, om det är möjligt, har planer på ett utomhusgym i 

närheten av den nya restaurangen.  

- Grenar från en sida av vägen går på vissa ställen över på andra sidan vägen. Skulle markägare 

och tomtägare kunna se över dessa undrar en medlem. Ordförande  föreslår att alla som har 

tomter och äger mark ser över träd och annat på sin mark och att föreningen påminner om 

detta via sina informationskanaler.  

- Vägar och vägförening diskuterades. Ordförande informerade om att styrelsen i Ihreviken 

TÄF inte driver den frågan. En medlem informerade om att väggropar kan undvikas att bli 

större om man inte kör igenom dem med sin bil. Blir det en grop kan man fylla gropen 

utanför sitt hus.  

§20 Årsmötet avslutas av ordförande Karin Ronander. 
 

Ihreviken den 11 juli 2020 

 

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

Karin Ronander, ordförande   Maria Lalouni, sekreterare 

 

 

 

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

Nils Jansson, justerare   Christer Nilsson, justerare 


