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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2010
Medlemmar

Antalet medlemmar vid verksamhetsårets utgång var 383 st.

Styrelsens
sammansättning

Styrelsen har under året bestått av ordförande och 6 ledamöter. Följande
personer har ingått i styrelsen:
Lennart Johansson
vald att ingå intill årsmötet
2012
Björn Nilsson
2012
Monica Siltberg
2012
Ulla Söderström
2012
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 Bernt Lundgren.

Sekreterare

Sekreterarskapet under året har växlat mellan olika styrelsemedlemmar.

Webbansvarig

Lennart Johansson har varit webbansvarig.

Revisorer

Revisorer har varit Lars Grönberg och Birgitta Örtbrant samt revisorssuppleant
Agneta Emmervall valda t o m årsmötet 2011.

Valberedning

Valberedningen har utgjorts av Gerty Hollström och Jan Luthman valda t o m
årsmötet 2011 Gerty Hollström har varit sammankallande.

Ekonomi

Medlemsavgiften har varit 100 kronor per hushåll och 70 kronor för extradekal.
Föreningens ekonomiska ställning framgår av årsredovisningen.

Styrelsens arbete

Styrelsen har under året haft 6 protokollförda sammanträden och 2 arbetssammanträden.

GENOMFÖRD VERKSAMHET
Skrivelser/intervjuer

Föreningen har lämnat in en hemställan till kommunen angående fastighetsägarnas
ansvar att snöröja och halkbekämpa trottoarerna. Vi vill bli befriade från uppdraget
och därmed det juridiska ansvaret att hålla efter mark vi inte äger.
Föreningen har lämnat in en skrivelse till Samhällsbyggnadsförvaltningen med
önskemål om att få deltaga i det fortsatta arbetet med parkeringsfrågorna i Visby
innerstad – utvärdering samt förslag till framtida regler.
Björn Nilsson har i intervju med Radio Gotland framhållit att restaurangerna bör ha
större ansvar för att toaletter finns att tillgå och också behov av fler damtoaletter.

(Remiss)yttranden

Yttrande har lämnats om förslag till skötselplan av Visby vallgravar.
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Årsmötet 2010

Årsmötet hölls den 15 mars i Församlingshuset. Mötet inleddes med att 70-talet
närvarande medlemmar lät sig väl smaka av en läcker buffé. Landshövding Cecilia
Schelin Seidegard talade under rubriken Innerstadsmiljö- en medeltidsmiljö i
nutiden? Guldrosen 2010 tilldelades Visby snöröjare. Därefter vidtog sedvanliga
mötesförhandlingar. Årsmötesprotokollet finns att läsa på hemsidan.

Möten/kontakter

Ordföranden har även detta år deltagit i klottergruppsmöten. Efter att allt gammalt
klotter registrerats och polisanmälts finns nu ett system för att enkelt anmäla nytt
klotter.
På initiativ av Göran Erickson, Motormännens Riksförbund, har ordföranden deltagit i
möten angående trafik- och parkeringspolitiken i Innerstaden.
Efter det allmänna mötet om kommande avfallshantering i Innerstaden har ordföranden kontaktat Avfall Sverige för att få en uppfattning om kommunernas avfallstaxor
och hur många som tillämpar vikttaxa.
Ordföranden har deltagit i Kultudralens bolagsstämma.

Världsarvsrådet

Bernt Lundgren har deltagit i Världsarvsrådets 3 sammanträden.

Städdagen

Den för Innerstaden rekommenderade städdagen genomfördes den 15 maj.

Sommaren 2010

Som vanligt inbjöds föreningen till erfarenhetsutbyte om den gångna sommaren. En
allmän uppfattning var att krogarna hade skött sig bättre när det gällde alkoholserveringen. Ungdomsfylleriet hade ökat och gått ner i åldersklasserna. Det sorgligaste var
redovisningen av våldsbrotten som konstant ökat varje sommar med en topp under
stockholmsveckan med misshandel och våldtäkter. För oss boende är det nog ofrånkomligt med oväsendet utanför restaurangerna. Men däremot inte nödvändigt med
taxibilar som kör likt utryckningsfordon hela nätterna.

Adventskaffe

Föreningen inbjöd till adventskaffe och erfarenhetsutbyte den 4 december på
Fornsalens café. 40-talet medlemmar mötte upp.

Hemsidan

En stående punkt Aktuellt på hemsidan har införts vid styrelsens sammanträden och
de medlemmar som lämnat sina mailadresser aviseras om nytillkommet. Tyvärr saknar vi fortfarande ett stort antal adresser

Ulla Söderström
Ordförande

