
Verksamhetsberättelse 

för Ihrevikens Tomtägareförening 2020-2021 
 

 

Styrelsen för Ihrevikens Tomtägareförening får härmed avge följande redogörelse för 

verksamhetsåret 2020-2021. 

 

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

avgiften avser. Den 30 juni 2021 hade 70 medlemsavgifter betalts (perioden 1 juli 2020 – 30 

juni 2021). 

  

Årsmöte hölls den 11 juli 2020. Styrelsen har enligt beslut vid årsmötet utgjorts av: 

 

Karin Ronander Ordförande  nyval på 1 år (2021) 

Niklas Sjöblom Ledamot  omval på 2 år (2022) 

Olof Nellgård   Ledamot  omval på 2 år (2022) 

Maria Lalouni Ledamot  omval på 1 år (2021) 

Håkan Westerlund Ledamot  kvarstår (2021) 

Marcus Ihre  Ledamot  omval på 1 år (2021) 

Emma Kramer Ledamot  omval på 2 år (2022) 

Pär Jelger   Ledamot  nyval på 2 år (2022) 

 

 

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, Pär Jelger 

________________________________________________________________________ 

 

Till revisorer valdes:   

 

Per Callmin  Revisor  omval på 1 år (2021) 

Mikael von Rosen Revisor  omval 1 år (2021) 

 
Tommy Jakobsson Revisorssuppleant omval 1 år (2021) 

Per Snöbom  Revisorssuppleant  omval 1 år (2021) 
________________________________________________________________________ 

 

Valberedningen har utgjorts av: 

 

Nils Jansson, sammankallande omval 1 år (2021) 

Annelie Wirdefeldt  omval 1 år (2021) 

Katrine Hogsedt, suppleant nyval 1 år (2021) 

________________________________________________________________________ 

 

Styrelsen har träffats eller haft telefonmöte: 11 juli 2020 (konstituerande möte), 2 november 

2020, 22 februari 2021, 13 april 2021, 2 juni 2021.  

 

Verksamhet och beslut 
 

 



 

Verksamhetsåret 2020-2021 var verkligen ett annorlunda år jämfört med tidigare. Corona-

pandemin och de restriktioner som gällt över hela Sverige påverkade inte bara oss individer 

utan också alla de aktiviteter som var planerade under sommaren 2020 och våren 2021.   

 

Många aktiviteter som brukar genomföras under ett verksamhetsår ställdes in eller ändrades. 

Årsmötet kunde dock genomföras som planerat och mötet hölls på Ihre Kvarn, utomhus och 

medlemmarna uppmanades att endast delta med en person per hushåll.  

 

Nytt för året var de så kallade Tisdagsgrillningarna. Under fem tisdagskvällar genomförde 

styrelsen grillkvällar vid grillplatsen nära Ihretallen – föreningen stod för att det fanns en 

grillbädd. De som deltog stod själva för mat och dryck. Omkring 20-25 personer deltog vid 

varje tillfälle och sammankomsterna var omtyckta. Aktiviteten kommer att fortsätta 

sommaren 2021.  

 

Under våren flyttades den traditionsenliga strandstädningen under påsken till Kristi 

Himmelsfärdshelgen med ett 40 tal deltagare som plockade skräp och fixade till 

midsommarängen.  

 

Valborgsmässofirande liksom Midsommarfirandet på midsommarängen ställdes in pga av 

rådande pandemiläge och restriktioner. Även Lammablotet ställdes in sommaren 2020 (och 

2021).  

  

 

Övrigt  

 

• Vårbrevet skickades ut i 21 mars 2021 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 numera omkring 470 

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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