Verksamhetsberättelse för året 2012
Styrelsens sammansättning, revisorer och valberedning

Styrelsen har under året bestått av 7 ledamöter.
Bernt Lundgren, ordförande, vald intill årsmötet 2013
Carl Eklund, vice ordförande, vald intill årsmötet 2013
Agneta Emmervall, sekreterare, vald intill årsmötet 2013
Lennart Johansson, kassör och webbansvarig, vald intill årsmötet 2014
Anne Melin, Eva Backman och Lars Grönberg, ledamöter, valda intill årsmötet 2014.
Styrelsen har under året haft 10 sammanträden, varav 1 telefonmöte.
Revisorer har varit Birgitta Örtbrant och Kjell Ekman samt Björn Nilsson revisorssuppleant, alla
valda på ett år.
Valberedningen har utgjorts av Ulla Söderström och Monica Siltberg valda på ett år. Ulla
Söderström har varit sammankallande.

Medlemmar

Antalet medlemmar vid verksamhetsårets utgång var 400 st hushåll.

Ekonomi

Medlemsavgiften har varit oförändrad 100 kronor per hushåll. Extradekaler har kostat 70 kronor.
Föreningens ekonomiska ställning framgår av årsredovisningen.

Genomförd verksamhet

Årsmötet
På årsmötet den 19 mars deltog ett 80-tal medlemmar. Efter att alla tagit för sig av buffén berättade
Roger Hammarström, som är verksamhetsledare för Visby Centrum AB, om arbetet med att
utveckla och marknadsföra butiker och annan service i Visby. Det är spännande planer med mål att
inom några år etablera fler butiker och väsentligt öka turismen under lågsäsong.
Årets Guldros tilldelades stadsträdgårdsmästaren Suzanne Edström.
Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar antogs den föreslagna verksamhetsplanen, vilken omfattar
både biltrafik och boendeparkering, ogräsbekämpning på gator och i muren.
Kontakter med regionen
Lennart Johansson och Agneta Emmervall träffade i april Ethel Forsberg och Ann-Sofie Lindskog
på Samhällsbyggnadsförvaltningen för att diskutera frågor kring trafik, snöröjning och framtida
samarbete. Uppföljning av mötet skedde i oktober där förutom Lennart även Calle Eklund deltog.
Från Samhällsbyggnadsförvaltningen deltog även Gunnar Gustafsson.
Agneta Emmervall träffade Sune Melander på Tekniska förvaltningen och diskuterade kommande
års ogräskampanj.
Tekniska nämnden har efterfrågat föreningens synpunkter på boendeparkering, och styrelsen avser
att arbeta vidare med denna fråga under 2013.
Media
Rapport från årsmötet samt från adventskaffet publicerades i GT och GA. Gotlands Radio
intervjuade Agneta Emmervall om föreningens syn på ogräsbekämpning. Gotlands Radio, GT och
GA uppmärksammade att föreningen bidragit till finansieringen av julgranar.
Affischer har satts upp på Torgkassen med aktuella budskap.

Inkomna skrivelser
Ett antal skrivelser har inkommit under året. Alla har besvarats:
Avstängning av promenadstråk intill husliven på Stora torget. Bänk på Stora torget tagits i
besittning. Störande ljud från S:t Nicolai. Uppmaning till Samarbete med näringslivets
organisationer. Angående handikappade och boendeparkering. Hur man får tag i
andrahandslägenhet. Uppgifter för skolprojekt. Förfrågan om antal fastigheter i innerstaden.
Nybebyggelse på S:t Nicolaigatan. Neddragning av regionens bidrag till Botaniska.
Representationer
Bernt Lundgren har deltagit i 2 möten med Världsarvsrådet. Han deltar också i rådets arbete med
Periodic Reporting.
Agneta Emmervall och Lennart Johansson har deltagit en gång vardera i möte med samrådsgruppen
mot klotter. Gruppen, som var ett projekt, är nu nedlagd och arbetet ingår i ordinarie arbete på
regionen.
Föreningen är medlem i DBW:s Botaniska Trädgårds Vänförening.
Julgran
Efter att regionen fattat beslut att i år inte kunna finansiera julgranar i innerstaden beslutade
styrelsen att, tillsammans med Visby Centrum, bidra till finansieringen.
Adventskaffe
65 personer deltog i årets adventskaffe i Fornsalens café. Inbjudan hade gått ut till medlemmar via
mail eller postalt. Övriga blev inbjudna via annonser i GT, GA och Hela Gotland samt i
tidningarnas kalendarium. Per Westholm och Hans-Eric Brinkborg berättade om hur det gick till
när föreningen startade.
Medlemsvärvning
Under året har medlemsregistret rensats från inaktiva medlemmar. Ett vykort med info om
föreningen och uppmaning att bli medlem har delats ut till hushåll i innerstaden.
Medlemsvärvningen har bidragit till 57 nya medlemshushåll. Totalt har vi idag 400 hushåll som
medlemmar, vilket var målet som satts upp.
Styrelsen har påbörjat arbetet med att kontakta alla medlemmar som inte uppgivit mailadress. För
tillfället saknas mailadress till 150 medlemshushåll.
Hemsidan
Hemsidan uppdateras regelbundet med nyheter. Antalet besökare per dag är nu drygt 20, vilket var
det mål som satts upp för året.
Bilpoolsföretaget Sunfleet fick i våras lägga ut en enkät för att efterhöra intresset av bilpool.
JO-anmälan
Föreningens anmälan till JO angående regionens hantering av inkomna frågor avskrevs.
Stadgar
Förslag till omarbetning av föreningens stadgar har skett och kommer att presenteras vid årsmötet.

Agneta Emmervall
Sekreterare

