Verksamhetsberättelse för året 2016
Styrelsens sammansättning, revisorer och valberedning
Styrelsen har under året bestått av 7 ledamöter.
Bernt Lundgren, ordförande, vald intill årsmötet 2017
Lars Grönberg, vice ordförande, vald intill årsmötet 2018
Agneta Emmervall, sekreterare, vald intill årsmötet 2017
Lennart Johansson, kassör och webbansvarig, vald intill årsmötet 2018
Eva Backman, ledamot, vald intill årsmötet 2018
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 varit Anne Melin, sammankallande, och Björn Nilsson valda på ett år.

Medlemmar
Antalet medlemmar vid verksamhetsårets utgång var 419 hushåll, varav 39 nya tillkommit under året.
En medlemsvärvarkampanj genomfördes under hösten där vykort skickades ut till samtliga boende i Visby
innerstad.

Ekonomi
Medlemsavgiften har varit 150 kronor per hushåll. Extradekaler har kostat 70 kronor. Föreningens
ekonomiska ställning framgår av årsredovisningen.

Genomförd verksamhet
Årsmötet
På årsmötet den 25 februari deltog 93 medlemmar. Kvällen inleddes med buffé. Magnus Olsson,
verksamhetsledare för Visby Centrum, var inbjuden för att berätta om vad som planerades för Visby
Centrum. Därefter avhölls sedvanliga årsmötesförhandlingar. Mötet avslutades med att Lennart Johansson
informerade om senaste nytt kring införande av fiber i innerstaden.
Guldrosen
Årets Guldros delades ut till Roland Salemark med motiveringen ” Roland Salemark är en engagerad
bokhandlare som under 10 år utvecklat bokhandeln Wessman & Pettersson till en kulturinstitution med
spännande bokupplevelser, författarträffar och seminarier. Det senaste tillskottet är ett brett utbud av
tidskrifter.
Att bokhandeln har söndagsöppet är till glädje både för gotlänningarna och alla helgturister.
Roland bidrar i högsta grad positivt till en levande innerstad.”
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. Många säckar samlades in och renhållningsarbetarna
var positiva till kampanjen.
Medlemsaktiviteter
Flera olika träffar har arrangerats under året:
Världsarvets värde, vandring med världsarvssamordnare Elene Negussie och Lars Grönberg, 25 maj, 20
deltagare.
Fräscht och fint i Almedalen med Pernilla Johansson och Yrsi Sundström, 7 juni, 15 deltagare.

Calle Brobäck berättade om Gatunamn i Visby på Joda Bar, 6/10, 40 deltagare
Mikael Mellqvist visade konsten på Tingshuset, 13/10, 35 deltagare.
Textil och arkitektur i Helge And med Karin Kloth och Barbro Lomakka 17/11, 25 deltagare.

Kontakter med regionen
Lennart Johansson och Agneta Emmervall har haft möten med regionen kring frågor om bland annat trafik,
parkering, belysning och renhållning.
Lars Grönberg och Agneta Emmervall har haft möte med samhällsbyggnadsförvaltningen angående
reglerna för bygglov.
Eva Backman, Lars Grönberg och Agneta Emmervall har deltagit i regionens work-shop kring ny
parkeringsstrategi för Gotland.
Föreningen har fått remissen om detaljplanen för Wisby bryggeri.

Adventskaffe
75 personer deltog på adventskaffet den 4 december i Ödins gårdshus. Ordförande Bernt Lundgren och
Agneta Emmervall berättade om verksamheten. Teddy Nilsson spelade en julsång. Mats Jansson berättade
om turismen under sommaren samt kommande kryssningskaj. Lotteri med middag på Lindgården lottades
ut.

Medlemsenkät
En enkät har skickats till medlemmarna för att efterhöra vilka frågor som anses vara viktiga för styrelsen att
driva.
En enkät om inställning till trafik- och parkeringsfrågor skickades ut i december, resultat kommer i januari
2017.

Representationer
Föreningen är medlem i DBW:s Botaniska Trädgårds Vänförening.
Eva Backman har deltagit i 4 möten med Världsarvsrådet samt lika många möten i arbetsgruppen.
Eva Backman, Agneta Emmervall och Sven-Erik Lindström har deltagit vid möten om God ordning på
stan.
Eva Backman, Agneta Emmervall och Sven-Erik Lindström har deltagit i regionens möten kring
ordningsfrågor under sommaren.
Eva Backman har medverkat vid Länsstyrelsen Gotlands workshop ”Grand tour of the Baltic Sea”.
Eva Backman har deltagit på Region Gotlands information om trafikplanering och markuthyrning inför
Almedalsveckan.

Gotland Cruise Network
Föreningen är medlem i nätverket och engagerar sig i arbetsgrupper för att tillvarata medlemmarnas
intressen.

Wisby Midsommargrupp
Föreningen har bidragit ekonomiskt till genomförandet av midsommarfirandet på Paviljongsplan.

Samarbete
Föreningen har haft samarbete med DBWs innerstadsråd kring ogräskampanjen samt med Visby Centrum i
kampanjen för mer ljussättning under julen.

Island Games
Vi har haft möten med kansliet för Island Games för att informera oss om kommande tävlingar och hjälpa
till att sprida information till våra medlemmar.

Möte med politiker
Representanter från ett par partier har besökt styrelsen för att hålla sig informerade om vår verksamhet.

Belysning
Föreningen har tillskrivit domkyrkoförsamlingen med önskemål om att byta ut deras belysning till likadana
som i övriga innerstaden, vilket har skett.

Hemsidan
Hemsidan uppdateras ett par gånger per månad. Antalet besökare per dag är drygt 28.

Fiber
Vi har deltagit på informationsmöten med fiberföretag som informerat medlemmarna.

Media
Adventskaffe med Innerstadsföreningen (HG / GA / GT)
Textil och arkitektur vid Helge And (HG / GT / GA)
Konsten på Tingshuset (HG / GA / GT)
Gatunamn i Visby (HG/GA/GT)
Almedalsvandringen (HG / GT / GA)
Årsmötet 2016 (HG / GA/GT)
Världsarvets värde (HG/GA/GT)
Ogräsrensning(HG / GT / GA)
Guldrosen 2016 (GT / SR Gotland)

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

Agneta Emmervall
Sekreterare

