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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET
5 mars 2008 – 22 mars 2009
Medlemmar

Antalet medlemmar vid verksamhetens utgång var 446.

Styrelsens
sammansättning

Styrelsen har under året bestått av ordförande och 6 ledamöter. Följande
personer har ingått i styrelsen:
Anna Benderix
vald att ingå t o m årsmötet 2010
Bjoern Johansson
vald att ingå t o m årsmötet 2009
Christina Johnnysdotter
vald att ingå t o m årsmötet 2010
Bernt Lundgren
vald att ingå t o m årsmötet 2009
Björn Nilsson
vald att ingå t o m årsmötet 2010
Monica Siltberg
vald att ingå t o m årsmötet 2010
Ulla Söderström
vald att ingå t o m årsmötet 2010

Presidium

Ordförande, respektive vice ordförande har under året varit
Ulla Söderström och Christina Johnnysdotter.
Kassör under året har varit Björn Nilsson.
Sekreterare under året har varit Anna Benderix.
Övriga i styrelsen har ingått som ledamöter.
Revisorer har varit Ingalill Hallberg och Lars Grönberg, samt
revisorssuppleant Rut Remahl valda t o m årsmötet 2009
Valberedningen har utgjorts av Lennart Lindgren och Gunnar Gustafsson
valda t o m årsmötet 2009. Lennart Lindgren har varit sammankallande.
Medlemsavgiften har varit 70 kronor per hushåll. Föreningens ekonomiska
ställning framgår av årsredovisningen.
Styrelsen har under året haft 7 protokollförda sammanträden och 2
arbetssammanträden.

Kassör
Sekreterare
Ledamöter
Revisorer
Valberedning
Ekonomi
Styrelsens arbete
Årsmötet 2007

Årsmötet den 4 mars hölls i Församlingshuset och inleddes med en läcker
smörgåstårta.

Guldrosen

Det nya verksamhetsåret inleddes med att Guldrosen 2008 tilldelades Ulf
Hedberg för hans satsning på ett kulturkafé i Visby innerstad. Motiveringen
löd:
Ulf Hedberg har genom stort engagemang och nytänkande höjt kvaliteten
på Visby innerstads boendemiljö. Hedbergs Bok & Musikkafé utgör en
arena för skiftande kulturaktiviteter.
Sedan starten 2002 har Ulf året om arrangerat allt från poetry slam,
konstutställningar, författaraftnar, musik- och jazzkonserter till
diskussionsaftnar och stickkafé. Kafka och Vysotskij är namn man möter.
Men kaféet är också ett växthus för spirande lokala förmågor. Ulf har
därmed starkt bidragit till att utveckla ett mångfacetterat kulturutbud till
glädje för kulturutövare, besökare och boende.
Inte att förglömma utsökt hembakat kaffebröd och härliga smörgåsar.
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”Hela Visby”

Kvällens talare, Stadsarkitekten Carin Johanson, berättade och visade hur
Visbys framtid kan gestalta sig enligt programmet ”Hela Visby”.

GENOMFÖRD VERKSAMHET
Skrivelser/förfrågningar Flertalet skrivelser till Tekniska nämnden/Tekniska förvaltningen, GA och
GT vad gäller trafikregleringen, boendeparkering, eventuellt öppnande av
Studentallén. Skrivelse till Polisen och Räddningstjänsten om fyrverkerier.
Insändare om klotter och allmän förslumning. Fråga om reglerna för parkering
av husbilar och släpkärror på allmänna parkeringsplatser
Möten/kontakter

Dialog om trafikutredningen med Tekniska förvaltningen, representanter för
företagarna, fastighetsägarna, restaurangerna och Wisbyströvet. Närvarade vid
Centerns möte om utvecklingsplaner för Öster centrum och Moderaternas
möte om trafiken. Deltog i allmänt möte om trafiken. Samråd detaljplan
Visby. Möte med representant för Sunfleet om eventuell bilpool.

Världsarvsrådet

Världsarvsrådet har haft 4 sammanträden med en styrelseledamot närvarande.

Världsarvsforum

Femtiotalet personer kom till det senaste öppna mötet där bl a vår förening
fått i uppgift att under fem minuter ”visionera” om Världsarvet i framtiden.
Några ledamöter deltog i ett tidigare möte om Detaljplan Visby.

Sommaren 2008

Som vanligt inbjöds föreningen till erfarenhetsutbyte om den gångna
sommaren. Vi anförde problemen med sopor, graffiti och nattligt oväsen. En
stor del av mötet ägnades åt olägenheterna med Kallbadhuset och
Stockholmsveckan.

S:t Nicolaus

Föreningen har tecknat sig för 10 aktier à 1000 kronor i bolaget som ska
anpassa S:t Nicolai kyrkoruin för kommande kulturupplevelser.

Adventskaffe

Föreningen inbjöd till adventskaffe och erfarenhetsutbyte den 6 december på
Ryska gården. Trettiotalet personer deltog.

Medlemsvärvning

Vi skickade ut information om vår verksamhet och inbjudan att gå in i
föreningen till alla boende i innerstaden. Utskicket gav oss 17 nya
medlemmar.

Ulla Söderström
Ordförande

