Verksamhetsberättelse för året 2013
Styrelsens sammansättning, revisorer och valberedning
Styrelsen har under året bestått av 7 ledamöter.
Bernt Lundgren, ordförande, vald intill årsmötet 2015
Anne Melin, vice ordförande, vald intill årsmötet 2014
Agneta Emmervall, sekreterare, vald intill årsmötet 2015
Lennart Johansson, kassör och webbansvarig, vald intill årsmötet 2014
Carl Eklund, ledamot vald intill årsmötet 2015
Eva Backman och Lars Grönberg, ledamöter, valda intill årsmötet 2014.
Styrelsen har under året haft 11 sammanträden.
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 399 hushåll, varav 12 nya tillkommit under året.

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 28 februari deltog närmare 100 medlemmar. Kvällen inleddes med buffé. Därefter
berättade Gun Westholm om 1900-talets Visby, ett sekel av förändring. Vi fick i bild och ord följa med
Gun på en rundtur genom staden.
Efter årsmötesförhandlingar delades årets Guldros ut till Roger Hammarström, verksamhetsansvarig på
Visby Centrum.

Extrastämma
Extrastämma hölls i samband med adventskaffet 7 december. Där beslutades om stadgeändring inkl.
ändring av föreningens namn. Föreningens namn är nu Visby Innerstadsförening.
Aktiviteter
Två stadsvandringar har genomförts. Lars Grönberg ledde den 21 augusti en kring temat ”Byggnadsvård i
världsarvet” där 65 personer deltog. Den 4 september ledde trädgårdsmästare Lasse Pettersson en vandring
bland stadens träd där 35 personer deltog.
Den 30 oktober arrangerades ett möte kring ”Handlarnas villkor” med Joakim Åstrand som moderator och
en panel av handlare. 50 besökare deltog.

Kontakter med regionen
Lennart Johansson och Agneta Emmervall träffade i mars representanter för Samhällsbyggnadsförvaltningen för att diskutera frågor kring trafik, parkering och framtida samarbete bland annat kring en
ogräskampanj. Ny träff med Sune Melander på Teknikförvaltningen för beslut kring årets ogräskampanj.
Eva Backman och Lennart Johansson har träffat Räddningstjänsten för diskussion om brandskyddet i Visby
innerstad.

Samarbete
Föreningen har haft samarbete med DBW kring ogräskampanjen samt med Visby Centrum kring mötet om
Handlarnas villkor.

Media
GT och Radio Gotland har haft reportage kring Guldrosen. Gotlands Radio, GT och GA har haft reportage
om ogräskampanjen.
Artikel i GT och GA angående befolkningssiffror framtagna av styrelsen.
Artiklar i GT och GA om stadsvandringarna.
GT och GA har haft artiklar om årsstämma och adventskaffe.
Affischer har satts upp på Torgkassen med aktuella budskap.

Inkomna skrivelser
Ett antal skrivelser har inkommit under året. Alla har besvarats: Bullerjour, överfulla papperskorgar, enkät
om elbilspool, Roomservice - förfrågan om utskick från Kanal 5, Visby Centrums Valborgsfirande,
Återställning av gatsten på gatorna, boendeparkeringsregler, ogräs på regionens mark, trafikskadade hus.

Representationer
Bernt Lundgren och Eva Backman har deltagit i 3 möten vardera med Världsarvsrådet. Eva Backman
deltog i Världsarvsrådet resa till Riga.
Föreningen är medlem i DBW:s Botaniska Trädgårds Vänförening.

Adventskaffe
65 personer deltog i årets adventskaffe i Fornsalens café. Birgitta Nygren på Hemslöjden berättade om
gotländska jultradititoner.

Hemsidan
Nytt utseende och struktur av hemsidan har lanserats i samband med föreningens nya namn. Antalet
besökare per dag är nu 35, en ökning med 15 sedan förra året.

Agneta Emmervall
Sekreterare

