Verksamhetsberättelse för året 2017
Styrelsens sammansättning, revisorer och valberedning
Styrelsen har under året bestått av 7 ledamöter.
Bernt Lundgren, ordförande, vald intill årsmötet 2019
Lars Grönberg, vice ordförande, vald intill årsmötet 2018
Agneta Emmervall, sekreterare, vald intill årsmötet 2019
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 2019.
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 418 hushåll, varav 21 nya tillkommit under året, samtidigt som 22 lämnat föreningen.
En medlemsvärvarkampanj genomfördes under hösten där vykort skickades ut till inflyttade till Visby
innerstad under senaste året. Kampanjen har hittills resulterat i två nya medlemmar.

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 9 mars i Församlingshuset deltog 103 medlemmar. Efter att ordförande Bernt Lundgren
hälsat alla välkomna och buffén intagits lämnade han ordet till Monica Frisk på Gotlands Förenade Besöksnäring, som berättade om den nya kryssningskajen. Därefter avhölls sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Innan mötet avslutades informerade Agneta Emmervall om resultatet av den genomförda enkätundersökningen om trafik och parkering.
Guldrosen
Årets Guldros delades ut till länsteaterchefen Thomas Sundström med motiveringen ”Thomas har genom
sitt engagemang och sin stora kunskap bidragit till att vitalisera kulturlivet i Visby. Genom många vitt
skilda produktioner lockar han en stor publik till länsteatern. Vi har fått möjlighet att uppleva dramatiserad
nutidshistoria i musikalform, en blandning av pjäs och konsert med Systrarna Sisters, spännande barnteater,
skrivarstuga under Pridefestivalen och mycket mer.
Thomas är en mångsidig teaterman med starkt engagemang för kulturen. Förutom att regissera arbetar han
med scenografi och musik. Han är en betydelsefull vitamininjektion för gotlänningarna.”
Ogräskampanj
Ogräskampanjen genomfördes som så många år tidigare under maj månad tillsammans med DBWs innerstadsråd. Region Gotland deltog genom inköp och insamling av plastsäckar. Föreningens styrelse delade ut
plastsäckar samt folder till enfamiljsfastigheter i innerstaden. Många säckar samlades in och renhållningsarbetarna var positiva till kampanjen.
Medlemsaktiviteter
Under året har ett antal aktiviteter anordnats:
”Hus med historia - hur kan man forska om ett hus och en fastighets historia?”, Arkivcentrum föreläsning.
Mikael Mellqvist har vid ett tillfälle berättat om konsten i Tingshuset samt om dess arkitektur.
Josefin Eriksson informerade om arbetet inför Island Games.
Jan Luthman berättade om små och stora byggnader kring Klinten i Visby.
Gunnar Bäck lotsade oss på en sägenvandring bland Visbys ruiner.
Susanne Åkeson de Paulis berättade om Medeltidsveckan då, nu och i framtiden.

Medlemsenkät
En enkät om parkering och trafik skickade ut till medlemmarna i slutet av 2016. 110 svar kom in.
Två frågor tas med till regionen; mindre bilar för leveranser, tydligare information om regler. Taxi kontaktas om störande trafik.

Kontakter med regionen
Eva Backman, Bjerne von Schulman och Agneta Emmervall deltog i möte angående ny parkeringsstrategi.
Föreningen lämnade också svar på regionens remiss.
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.
Lars Grönberg deltog i möte om utformning av uteserveringar.

Adventskaffe
Omkring 50 personer deltog på adventskaffet den 9 december i Ödins gårdshus. Ordförande Bernt Lundgren och Agneta Emmervall berättade om verksamheten. Rektorsrådet Olle Jansson var inbjuden för att
berätta om utvecklingen av Uppsala Universitet Campus Gotland.

Representationer
Föreningen är medlem i DBW:s Botaniska Trädgårds Vänförening.
Lennart Johansson och Agneta Emmervall träffade representanter för Island Games och informerade sig
om spelen.
Eva Backman har deltagit i 4 möten med Världsarvsrådet samt lika många möten i arbetsgruppen.
Eva Backman har deltagit i regionens möten kring ordningsfrågor under sommaren.
Eva Backman har deltagit i informationsmöte inför Almedalsveckan 2017.

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.

Hemsidan
Hemsidan uppdateras regelbundet. Antalet besökare per dag är ca 30.

Media
171211/-19 Referat från Adventskaffe 9 december (HG / GA / GT)
171206/-14 Referat från "Konst på Tingshuset" (HG / GA / GT)
170921/-29 Sägenvandring med innerstadsföreningen (HG / GA / GT)
170831 Boende i innerstan får egen bygglovskö (GA)
170529/-0619 Stadsvandring "I domkyrkans närhet" (HG / GA / GT)
170418 Bulhus på torget i innerstadsstrid (GA)
170316/-25 Referat från årsmötet (HG / GA / GT)
170310 Guldrosen 2017 (RG / GT / GA)

Inkomna skrivelser
Ett antal skrivelser har inkommit under året, bl.a. angående störande buller och regler för bygglov.
Samtliga har besvarats.

Agneta Emmervall
Sekre

