
 

 

Protokoll Ihrevikens Tomtägareförenings årsmöte 2022 

Lördagen den 9 juli, 2022, 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 Ulla Gerdin och Kathrine Hogseth valdes till justerare, tillika rösträknare. 

§5 Kallelseförfarandet till årsmötet godkändes.  

§6 Dagordningen godkändes. 

§7 Röstlängden fastställdes till 19 närvarande röstberättigade medlemmar.  

§8 Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2021/2022 föredrogs av ordförande, och lades till 
handlingarna.  

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

§10 Revisionsberättelsen föredrogs av revisor Per Snöbohm. Revisorerna föreslog ansvarsfrihet för 
styrelsen för verksamhetsåret 2021/2022. 

§11 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021/2022. 

§12 Valberedningens förslag redogjordes av Nils Jansson. Karin Ronander valdes till ordförande för 
verksamhetsåret 2022/2023. 

§13 Till styrelseledamöter valdes: Olof Nellgård, Emma Kramer, Niklas Sjöblom (omval på två år) och 
Annelie Wirdefeldt (nyval på två år). Per Jelger avgår från styrelsen. Följande ledamöter har ett år 
kvar på sina mandat: Håkan Westerlund, Marcus Ihre, Maria Lalouni.  

§14 Till revisorer valdes Per Callmin, Mikael von Rosen, Tommy Jacobsson och Per Snöbohn. Dessa 
val gäller verksamhetsåret 2022/2023.  

§15 Till valberedning valdes Anette Andersson, Kathrine Hogseth och Nils Jansson (sammankallande). 

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

§17 Årsmötet fastställde styrelsearvodet oförändrat till 5000 kr för verksamhetsåret 2022/2023. 
Styrelsen beslutar hur arvodet ska fördelas inom styrelsen.  

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



 

§19 Övriga frågor och information:  

- Fråga från Ingrid Kårsjö inkom via mejl. Frågan gällde om styrelsen kan åta sig att samordna 

förbättringsåtgärder av gropar på Kaninstigen och övriga privata vägar. Styrelsen bedömer 

att det inte är en fråga för tomtägarföreningen och förslår att boende själva samordnar 

detta. Det är sedan tidigare beslutat att tomtägare kan fylla i väggropar efter samråd med 

markägaren. 

- Fråga från deltagare på mötet: vem har ansvar för vägarna? Håkan informerar om att det är 

markägaren (skiljer sig lite utifrån vilken väg det är). Ireviksvägen och Svarthällsvägens 

underhåll sköts av Gotlands kommun.  

Om ökat underhåll av vägarna önskas kan en vägförening bildas. Det är dock inte är en fråga 

för tomtägareföreningen (beslut från tidigare årsmöte).  

- David Söderstam informerar om att de publicerat ett inlägg på Facebook kring 

restaurangbygget, bland annat gällande parkering i anslutning till/på midsommarängen. 

David frågade även Clas-Göran Appelqvist (Boje) om processen och vad som 

händer/planeras. Boje berättade kort bla om en komplementbyggnad (förråd och toaletter), 

samt att de bytt byggföretag till Gotlands Byggare. Datum för när restaurangen är klar finns 

inte.  

§20 Årsmötet avslutas av ordförande Karin Ronander. 
 

Ihreviken den 9 juli 2022 

 

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

Karin Ronander, ordförande   Maria Lalouni, sekreterare 

 

 

 

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

Ulla Gerdin, justerare   Kathrine Hogseth, justerare 


