Verksamhetsplan för 2018
Beslutad vid årsmöte 21 mars 2018
Visby Innerstadsförenings ändamål är ”att arbeta för en i vid bemärkelse sund boendemiljö i
en levande Visby innerstad med plats för ett varierat utbud av verksamheter” samt”verka för
att utgöra remissinstans för ovanstående frågor och för övrigt använda tillgängliga kanaler
för påverkan och opinionsbildning”.

Aktiviteter för medlemmarna
Årsmötet hålls varje år under första kvartalet med förtäring och gästtalare.
Vi fortsätter arrangera föredrag och stadsvandringar kring olika aktuella teman. Styrelsen ser
gärna att medlemmar hör av sig med förslag till intressanta ämnen.
Adventskaffe kommer att avsluta verksamhetsåret.

Guldrosen
Guldrosen delas ut i samband med årsmötet till någon som på ett positivt sätt bidragit till att
förbättra boendemiljön i Visby.

Gatumiljön
Kampanjen ”Nu städar vi stan” planeras som vanligt ske i maj, i samarbete med DBWs
Innerstadsråd och regionen.

Regionen
Föreningens synpunkter till förändringar och förbättringar framförs till berörda enheter. Vi
planerar att träffa olika förvaltningar för att informeras om vad som sker i innerstaden
framföra våra synpunkter samt följa upp tidigare möten. Aktuella frågor är
bygglovshantering, parkeringsplatser och ändring av trafikföring.
Vi är representerade i Världsarvsrådet där vi får information och framför föreningens synpunkter.

Samarbete
Samarbetet med Visby Centrum och DBWs innerstadsråd fortsätter och utökas när det gagnar
ändamålet med vår förening.
Föreningen har flera representanter i Gotland Cruise Network och ingår i några av deras
arbetsgrupper.
Föreningen är medlem i DBWs Botaniska Trädgårds Vänförening.
Vi kommer stödja Wisby Midsommargrupp för midsommarfirandet på Paviljongsplan.

Webbplats
Uppdatering av webbplatsen ska ske kontinuerligt. Antalet besökare på webbplatsen har
omkring 30 per dag, vårt mål är 35 besök per dag.

Medlemsvärvning
Ju fler medlemmar desto mer betydelsefulla är föreningens synpunkter. Vårt långsiktiga mål
är 500 medlemmar, idag är ca 420 hushåll medlemmar.

Övriga frågor
Frågor som medlemmarna väcker, och som styrelsen anser relevanta för föreningen, kommer
styrelsen att arbeta vidare med.

