
Verksamhetsberättelse 

för Ihrevikens Tomtägareförening 2019-2020 
 

 

Styrelsen för Ihrevikens Tomtägareförening får härmed avge följande redogörelse för 

verksamhetsåret 2019-2020. 

 

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

avgiften avser. Den 30 juni 2020 hade 73 medlemsavgifter betalts (perioden 1 juli 2019 – 30 

juni 2020). 

  

Årsmöte hölls den 13 juli 2019. Styrelsen har enligt beslut vid årsmötet utgjorts av 

 

Karin Ronander Ordförande  nyval på 1 år (2020) 

Niklas Sjöblom Ledamot  omval på 2 år (2020) 

Olof Nellgård   Ledamot  omval på 2 år (2020) 

Maria Lalouni Ledamot  omval på 2 år (2020) 

Håkan Westerlund Ledamot  kvarstår (2021) 

Marcus Ihre  Ledamot  omval på 2 år (2020) 

Emma Kramer Ledamot  omval på 2 år (2020) 

 

 

Ordförande Karin Ronander valdes av årsmötet.  

Övriga i styrelsen konstituerade sig enligt följande:  

Sekreterare – Maria Lalouni  

Kassör – Olof Nellgård  

Ledamöter - Håkan Westerlund, Niklas Sjöblom, Emma Kramer, Marcus Ihre 

________________________________________________________________________ 

 

Till revisorer valdes:   

 

Per Callmin  Revisor  omval på 1 år (2020) 

Mikael von Rosen Revisor  nyval 1 år (2020) 

 
Tommy Jakobsson Revisorssuppleant nyval 1 år (2020) 

Per Snöbom  Revisorssuppleant  nyval 1 år (2020) 
________________________________________________________________________ 

 

Valberedningen har utgjorts av: 

 

Annelie Wirdefeldt  omval 1 år (2020) 

Nils Jansson   omval 1 år (2020) 

Annika Jansson, suppleant  omval 1 år (2020) 

________________________________________________________________________ 

 

Styrelsen har träffats eller haft telefonmöte: 13 juli 2019 (konstituerande möte), 16 september 

2019, 12 mars 2020, 12 maj 2020, 8 juni 2020.  

 

Verksamhet och beslut 
 

Lammablot firades i vanlig anda den 20 juli 2019. Ny Kung Simon den Fourträfflige (Simon 

Hedin) och hans drottning Caroloine.  



 

 

Ihrevikens tomtägareförening firade 60 års-jubileum den 27 juli 2019, på Ihrekvarn. Det 

var en härlig kväll med över 100 gäster, dans till jazzorkester, tipspromenad mm. En härlig 

kväll att minnas.  

 

Alla vårens och försommarens aktiviteter 2020 har påverkats av Corona-pandemin. 

Strandstädningen som normalt genomförs på påskdagen ställdes in, liksom 

Valborgsmässofirande och Midsommarfirande.  

 

 

Övrigt  

 

• Vårbrevet skickades ut i början av april via mejl 

• Vi i Ihreviken, en Facebook-grupp för alla som är intresserade av Ihreviken, fortsätter att 

växa. Fler boende i viken har använt sidan för att köpa/sälja prylar. Alla kan läsa sidan 

men bara medlemmar i gruppen kan publicera inlägg. Gruppen har i juli över 360 

medlemmar.  

 

Styrelsen önskar alla en fortsatt härlig sommar i viken! 

  

Genom Karin Ronander, ordförande. 

 

 

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

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