Verksamhetsberättelse för året 2015
Styrelsens sammansättning, revisorer och valberedning
Styrelsen har under året bestått av 8 ledamöter.
Bernt Lundgren, ordförande, vald intill årsmötet 2017
Anne Melin, vice ordförande, vald intill årsmötet 2016
Agneta Emmervall, sekreterare, vald intill årsmötet 2017
Lennart Johansson, kassör och webbansvarig, vald intill årsmötet 2016
Eva Backman och Lars Grönberg, ledamöter, valda intill årsmötet 2016
Bjerne von Schulman och Sven-Erik Lindström, ledamöter valda intill årsmötet 2017.
Styrelsen har under året haft 10 sammanträden.
Revisorer har varit Birgitta Örtbrant och Kjell Ekman samt Björn Nilsson revisorssuppleant, valda på ett år.
Valberedningen har utgjorts av Carl Eklund, sammankallande, och Birgitta Kopf valda på ett år.

Medlemmar
Antalet medlemmar vid verksamhetsårets utgång var 395 hushåll, varav 22 nya tillkommit under året.
Vykort för medlemsvärvning har delats ut vid olika tillfällen.

Ekonomi
Medlemsavgiften höjdes under året till 150 kronor per hushåll. Extradekaler har kostat 70 kronor.
Föreningens ekonomiska ställning framgår av årsredovisningen.

Genomförd verksamhet
Årsmötet
På årsmötet den 26 februari deltog 98 medlemmar. Kvällen inleddes med buffé. Därefter höll stadsträdgårdsmästare Pernilla Johansson ett uppskattat föredrag. Hon talade bland annat om hur Almedalens planteringar ska rustas upp och planerna för Murgröneområdet och Norderstrand. Därefter avhölls sedvanliga
årsmötesförhandlingar.
Guldrosen
Årets Guldros delades vid årsmötet ut till Waldemar Falck med motiveringen ” Waldemar Falck har genom
sitt omfattande och mångåriga arbete med bevarandet och katalogiserandet av äldre fotografier och skildringar verksamt bidragit till att fördjupa kunskapen om Visby förr och nu. Tack vare Waldemar Falcks insatser är nu historien tillgängliggjord till nytta och glädje för forskare, besökare och inte minst oss Visbybor samtidigt som materialet kommer att bevaras för framtida generationer.”
Ogräskampanj
Ogräskampanjen genomfördes även i år 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.
Världsarvskalaset
Föreningen har varit medarrangörer i Värdssarvskalasets vandringar och föredrag, och varit huvudansvarig
för följande aktiviteter:
”De arkitektoniska vidundrens tid - arkitekter, arkitektur och skandalhus i Visby kring sekelskiftet 1900”.
En vandring i Visby tillsammans med Fredrik Blomgren.
”Ny arkitektur i innerstaden”, en vandring tillsammans med tre arkitekter för att titta på nyproducerade hus.
”Visby i förändring – Affärsgatan Hästgatan i fokus!”, fotovisning med Greger Fuchs
”Ett samtal om Stora torget mitt i världsarvet” med arkitekt Christer Malmström.
”Varför ska vi reparera de gamla husen på ett visst sätt?” Samtal kring olika aspekter på antikvarisk
renovering.

Kontakter med regionen
Lennart Johansson och Agneta Emmervall har haft möten med regionen kring frågor om bland annat trafik,
parkering, belysning och renhållning.
Tillträdande regiondirektör Peter Lindvall besökte ett styrelsemöte för att informera sig om föreningen.
Fibernät
Styrelsen har gjort en genomgång av aktörer som arbetar med fiberdragning och presenterat resultatet på
föreningens hemsida.

Grannsamverkan
Styrelsen har undersökt intresset av att bilda grannsamverkangrupper. Intresset var för lågt för att fortsätta
arbetet.

Adventskaffe
Omkring 45 personer deltog på adventskaffet den 5 december i Fornsalens café. Ordförande Bernt Lundgren berättade om verksamheten. Visby Vokalensemble underhöll.

Medlemsenkät
En enkät har skickats till medlemmarna för att efterhöra vilka frågor som anses vara viktiga för styrelsen att
driva.

Representationer
Bernt Lundgren och Eva Backman har deltagit i 4 möten med Världsarvsrådet.
Eva Backman och Anne Melin har deltagit vid möten om God ordning på stan.
Föreningen är medlem i DBW:s Botaniska Trädgårds Vänförening.
Wisby Midsommargrupp
Föreningen har bidragit ekonomiskt till genomförandet av midsommarfirandet på Paviljongsplan.
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 32.
Media
Adventskaffe med Innerstadsföreningen (HG / GA / GT)
Reparation av gamla hus (HG / GT / GA)
Ombyggnad St Torget, uppföljning (HG / GA / GT)
Visby rensat från ogräs (GA)
Stadsvandring "Byggnader kring 1900" (HG / GT / GA)
Visby innerstad ska rensas på ogräs (SR Gotland)
Referat fån årsmötet 2015 (HG / GA)
Guldrosen till Waldemar Falck (HG / GT / GA)
Guldrosen 2015 (GA / GT / SR Gotland)
Inkomna skrivelser
Ett antal skrivelser har inkommit under året. Alla har besvarats.

Agneta Emmervall
Sekreterare

