Verksamhetsberättelse för året 2014
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 2016
Agneta Emmervall, sekreterare, vald intill årsmötet 2015
Lennart Johansson, kassör och webbansvarig, vald intill årsmötet 2016
Carl Eklund, ledamot vald intill årsmötet 2015
Eva Backman och Lars Grönberg, ledamöter, valda intill årsmötet 2016.
Styrelsen har under året haft 9 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 401 hushåll, varav 22 nya tillkommit under året.
Vykort för medlemsvärvning har delats ut till 160 husägare som inte är mantalsskrivna i sina fastigheter
och ännu inte medlemmar i föreningen.
Visby Centrum har skickat ut information om medlemsvärvning till sina medlemmar.

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 27 februari deltog 93 medlemmar. Kvällen inleddes med italiensk buffé. Därefter höll
Ulrika Mebus ett intressant föredrag om vår stadsmur; hur den är uppbyggd, tidigare ras och hur reparationer av det senaste raset ska ske.
Efter årsmötesförhandlingar delades årets Guldros ut till Wiveka Schwartz med motiveringen ”Som medeltidsveckans initiativtagare och eldsjäl och med ett mångårigt stort engagemang för Visbyturismen har Wiveka Schwartz medverkat till ett levande Visby. Även som initiativtagare till Vänföreningen för DBW:s
Botaniska Trädgård har Wiveka gjort en värdefull insats för staden.”

Adventskaffe
Drygt 40 personer deltog i årets adventskaffe i Fornsalens café. Jan Bejrum pratade om hur man förebygger
brand.
Ogräskampanj
Årets ogräskampanj genomfördes under maj månad. Region Gotland deltog genom inköp och insamling av
plastsäckar. Föreningens styrelse delade ut plastsäckar samt folder till enfamiljsfastigheter i innerstaden.
DBW var med och bekostade aktiviteten. 130 diplom delades ut till fastighetsägare.
Aktiviteter
Två stadsvandringar har genomförts. Stadens konst med Maj Wennerdahl som ciceron, 19 oktober samt
Anders R Johansson som berättade om Livet på Wisborgs slott, 9 oktober

Visby Centrums möte ”Inför valet”
Föreningen fick inbjudan från Visby Centrum till möte med de politiska partierna där de skulle berätta
om sin politik för stadskärnan.

Enkät
En enkät om ordning och reda i Visby togs fram och skickades ut till alla medlemmar i september.
Resultatet, som finns på vår hemsida, har presenterats för Region Gotland och för polisen.
Kontakter med regionen och polisen
Lennart Johansson och Agneta Emmervall har haft möten med ledningsgruppen för Samhällsbyggnadsförvaltningen, regionens folkhälsostrateg Håkan Jonsson samt närpolischef Håkan Larsson. Vid mötena
presenterades föreningens enkät om Ordning och reda i Visby. Vid mötet med Samhällsbyggnadsförvaltningen diskuterades även andra aktuella frågor och föreningens synpunkter framfördes.
Anita Klingvall, ansvarig för bl a markupplåtelse, närvarade vid ett styrelsemöte och berättade om regionens riktlinjer.

Representationer
Bernt Lundgren och Eva Backman har deltagit i 3 möten med Världsarvsrådet.
Agneta Emmervall, Eva Backman och Anne Melin har deltagit vid 3 möten om God ordning på stan samt
deltagit i regionens utvärdering.
Föreningen är medlem i DBW:s Botaniska Trädgårds Vänförening.
Remisser
Föreningen har lämnat synpunkter på utformning av Murgröneparken.
Samarbete
Föreningen har haft samarbete med DBW kring ogräskampanjen samt med Visby Centrum.

Hemsidan
Hemsidan uppdateras ett par gånger per månad. Antalet besökare per dag är 33.
Media
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141104
141029
141029
141020/-24/-27
141010/-14/-15
140603
140302/-04/-06
140228

Råd om brandskydd vid Innerstadsför. (HG / GT / GA)
Trafiken stör mer än livet från krogarna (GT)
Biltrafik upplevs störande i Visby innerstad (SR Gotland)
Få innerstadsbor störs av nattlivet (GA)
Konstvandring med Maj Wennerdahl (HG / GT / GA)
Livet på Visborgs slott (HG / GT / GA)
Ogräsrensare fick ta emot diplom (GA)
Årsmötet 2014 (HG / GT / GA)
Guldrosen 2014 (GT)

Inkomna skrivelser
Ett antal skrivelser har inkommit under året. Alla har besvarats.

Agneta Emmervall
Sekreterare

