
 

 

Protokoll Ihrevikens Tomtägareförenings årsmöte 2021 

Lördagen den 10 juli, 2021, kl 15.00 på Ihre kvarn (utomhus) 

§1 Årsmötet öppnas av Karin Ronander. 

§2 Karin Ronander valdes till ordförande för mötet. 

§3 Maria Lalouni valdes till sekreterare för mötet. 

§4 Eva Åkerlind och Mikael Renliden valdes till justerare, tillika rösträknare. 

§5 Kallelseförfarandet till årsmötet godkändes. 

§6 Dagordningen godkändes. 

§7 Röstlängden fastställdes till 24 närvarande röstberättigade medlemmar.  

§8 Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2020/2021 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 föreslog ansvarsfrihet 
för styrelsen för verksamhetsåret 2020/2021. 

§11 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020/2021.  

§12 Valberedningens förslag redogjordes av Nils Jansson. Karin Ronander valdes till ordförande för 
verksamhetsåret 2021/2022. 

§13 Till styrelseledamöter valdes: Marcus Ihre, Maria Lalouni och Håkan Westerlund omvaldes på två 
år till 2023.  
Olof Nellgård, Emma Kramer, Niklas Sjöblom, Pär Jelger kvarstår som styrelseledamöter till 2022.  

§14 Till revisorer och revisor suppleanter valdes Per Callmin, Mikael von Rosen, Tommy Jacobsson 
och Per Snöbohm. Dessa val gäller verksamhetsåret 2021/2022.  

§15 Till valberedning valdes Annelie Wirdefeldt, Katrine Hogsedt och Nils Jansson (sammankallande). 

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

§17 Årsmötet fastställde styrelsearvodet oförändrat till 5000 kr för verksamhetsåret 2021/2022. 
Styrelsen beslutar hur arvodet ska fördelas inom styrelsen. 

§18. Ärenden till årsmötet. Inga ärenden hade inkommit. 



 

§19 Övriga frågor och information:  

- Hastighetsgräns Ireviksvägen/Svarthällsvägen. Styrelsen har diskuterat frågan om det finns 

något som kan göras för att farten 30 km/h ska hållas på Ireviksvägen. Håkan Westerlund har 

å styrelsens vägnar frågat om regionen kan sätta upp farthinder. Det kommer de inte att 

göra, men de förmedlade samtidigt att de inte motsätter sig att tomtägareföreningen sätter 

upp och ansvarar för sådana hinder. Frågan ställdes om det finns intresse och möjlighet att 

hantera sådana hinder eftersom styrelsen inte har möjlighet att själva hantera det. Inget 

intresse anmäldes på mötet. Hastighetsgränsen 30 km/h gäller också på Svarthällsvägen, 

men där finns ingen trafikskylt som visar hastighetsgränsen. På Ireviksvägen finns bara en 

skylt efter avtaget från väg 149. Dock ska det finnas flera fästen för trafikskyltar där det skulle 

kunna sättas upp skyltar med information om hastighetsbegränsningen. Styrelsen tar med sig 

frågan om hastighetsskyltar och om det är möjligt att få extra 30-skyltar på Ireviksvägen och 

Svarthällsvägen. 

- Busstrafik Ireviken. Håkan Westerlund har å styrelsens vägnar undersökt om bussen som 

trafikerar Lärbro-Visby kan köra ner i Ireviken, men det har regionen sagt nej till. 

- En ny mast har kommit upp på östra sidan om väg 149. Olof Nellgård informerar om att det 

är en 5G-mast. 

- Gropar i vägen på Kaninstigen och övriga privata vägar. Tomtägare kan fylla i väggropar efter 

samråd med markägaren (Håkan Westerlund). 

§20 Årsmötet avslutas av ordförande Karin Ronander. 
 

Ihreviken den 10 juli 2021 

 

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

Karin Ronander, ordförande   Maria Lalouni, sekreterare 

 

 

 

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

Eva Åkerlind , justerare   Mikael Renliden, justerare 


