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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET
23 mars 2009 – 14 mars 2010
Medlemmar

Antalet medlemmar vid verksamhetens utgång var 417

Styrelsens
sammansättning

Styrelsen har under året bestått av ordförande och 7 ledamöter. Följande
personer har ingått i styrelsen:
Anna Benderix
vald att ingå t o m årsmötet
2010
Björn Nilsson
2010
Christina Johnnysdotter
2010
Monica Siltberg
2010
Ulla Söderström
2010
Bernt Lundgren
2011
Eva Stern
2011
Carl Eklund
2011

Presidium

Ordförande, respektive vice ordförande har under året varit
Ulla Söderström och Carl Eklund.

Kassör

Kassör under året har varit Bent Lundgren.

Sekreterare

Sekreterare under året har varit Christina Johnnysdotter.

Ledamöter

Övriga i styrelsen har ingått som ledamöter.

Revisorer

Revisorer har varit Ingalill Bengtsson och Lars Grönberg, samt revisorssuppleant Rut
Remahl valda t o m årsmötet 2010.

Valberedning

Valberedningen har utgjorts av Gerty Hollström och Jan Luthman valda t o m
årsmötet 2010. Gerty Hollström har varit sammankallande.

Ekonomi

Medlemsavgiften har varit 100 kronor per hushåll. Föreningens ekonomiska ställning
framgår av årsredovisningen.

Styrelsens arbete

Styrelsen har under året haft 7 protokollförda sammanträden och 2 arbetssammanträden.

Årsmötet 2009

Årsmötet den 4 mars hölls i Församlingshuset och inleddes med en god och riklig
buffé.

Guldrosen

Det nya verksamhetsåret inleddes med att Guldrosen 2009 tilldelades Wisby Ost
med motiveringen:

Anders, Ann-Marie, Hanna och Frida Gustafsson har vågat satsa på en välsorterad ostbutik mitt i Visby
stadskärna.
Sedan 2006 kan man året runt botanisera, smaka av och insupa atmosfär och dofter av svenska klassiska ostar,
gotländska specialiteter och spännande europeiska ostar. Sakkunnig hjälp och inspiration till ostbricka och
vinprovning får du här.
Wisby Ost bidrar till en levande innerstad för alla gotlänningar och turister som söker sig till butiken.
Föredrag

Byggnadsantikvarie Ulrika Mebus talade under rubriken S:t Nicolai ruin i förvandling
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GENOMFÖRD VERKSAMHET
Skrivelser/intervjuer

Föreningen har vid två olika tillfällen intervjuats i lokalradion om parkering i Innerstaden. Föreningen har ingen gemensam ståndpunkt i parkeringsfrågan. Dock vill alla
ha boendeparkering, men inte i den utformning den nu har fått. Föreningen motsätter
sig också förfulande P-automater. Ett flertal insändare från oss om parkering har
publicerats i GT och GA. Alla dylika skrivelser sänds också som kopia till Tekniska
förvaltningen.
Insändare om klotter och om önskemål att kunna sitta gratis i solen på Stora Torget
har också publicerats

(Remiss)yttranden

Yttranden har lämnats om förslaget till Stora Torgets utformning och om Byggnadsordning för Visby Innerstad.

Möten/kontakter

Föreningen har deltagit i fem möten om klotter anordnade av Ledningskontorets
folkhälsoenhet. Föreningen har inventerat och fotograferat klotter och har via
Lantmäteriet tagit reda på berörda fastighetsägare. Föreningen har dock avböjt
förslaget att kontakta dessa ägare.
Hitintills har hållits tre möten med ”motståndsgruppen mot parkeringsförslaget i
nuvarande utformning” initierad av Motormännens riksförbund och med deltagare
från företagarna och fastighetsägarna.

Inventering

Föreningens förslag att använda tomma skyltfönster till konstutställningar mottogs
mycket positivt av de kontaktade konstnärerna. Föreningen har gjort en inventering
av tomma skyltfönster.

Världsarvsrådet

Världsarvsrådet har haft 4 sammanträden med en styrelseledamot närvarande.

Städdagen

Städdagen den 16 maj utföll till stor belåtenhet och bör återkomma något annorlunda
organiserad.

Sommaren 2009

Som vanligt inbjöds föreningen till erfarenhetsutbyte om den gångna sommaren. En
allmän uppfattning var att denna sommar varit något lugnare. Krogmusiken överskrider inte ofta bullernivån, men det gör däremot det samlade folklivet utanför. Uthyrningsverksamheten störande. Mycket nedskräpning. Taxi har inte respekterat fartgränserna.

Adventskaffe

Föreningen inbjöd till adventskaffe och erfarenhetsutbyte den 12 december på
Donners café. Mer än dubbelt så många som vi räknat med, ca 60, kom.

Gdansk resa

Föreningen arrangerade en resa med Tottes bussar till Gdansk, men p g a för få
anmälningar blev resan inte av.

Hemsidan

Föreningen har fått professionell hjälp med hemsidan och den återuppstod på
höstkanten.

Ulla Söderström
Ordförande

