Verksamhetsberättelse för året 2018
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 2019
Sven-Erik Lindström, sekreterare vald intill årsmötet 2019.
Birgitta Örtbrant, kassör, vald intill årsmötet 2020
Agneta Emmervall, webbansvarig vald intill årsmötet 2019
Eva Backman, ledamot, vald intill årsmötet 2020
Bjerne von Schulman ledamot vald intill årsmötet 2019
Styrelsen har under året haft 8 sammanträden.
Revisorer har varit Kjell Ekman och Björn Nilsson, valda på ett år. Revisorssuppleant Anne Melin
vald på ett år.
Valberedningen har varit Anne Melin, sammankallande, och Helena Månsson.
Medlemmar
Antalet medlemmar vid verksamhetsårets utgång var 381 hushåll, en minskning med 37 st. 6 nya medlemmar
har tillkommit och 43 har lämnat föreningen.

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 21 mars på Joda Bar deltog 106 medlemmar. Efter att ordförande Bernt Lundgren
hälsat alla välkomna och buffén intagits lämnade han ordet till Elene Negussie som talade under
rubriken ”Visby världsarv inför 2020-talet: utmaningar och möjligheter”.
Därefter avhölls sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Guldrosen
Årets Guldros delades ut till Vasilis Kanellos med motiveringen ”Guldrosen tilldelas 2018 Vasilis
Kanellos för ett långsiktigt framgångsrikt krögarskap där han året runt välkomnar gäster. Han bidrar
med sin verksamhet i stor utsträckning till trevnad och gemyt på och omkring Stora Torget och
bjuder ofta på god underhållning av skiftande slag på sina två restauranger Nunnan och Bageriet
och med sin grekiskinspirerade mat har han mättat mången mage till rimliga priser.
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:
Stadsvandring 22 maj från Söderport till kryssningskajen. Ledd av Lars Grönberg.
Visning av gamla och nya residenset 27 november. Landshövdingen tog emot och visade nya
residenset och Gunnar Bäck visade det gamla.
Adventskaffe 1 december på Länsmuseet med föredrag och bildvisning av Gunnar Britse ”Visby
från ovan”.
Kontakter med region Gotland
Agneta Emmervall och Bjerne von Schulman har träffat representanter för byggnadsnämnden
angående bygglovsregler för innerstaden. Mall för enklare ansökningsförfarande har utlovats.
Representation
Representanter från föreningen har deltagit i möten med Gotlands Cruise Network, GCN,
Världsarvsrådet (Världsarven i Sverige. VIS, Världsarvsforum), God ordning på stan, Visbydagen,
Inför Almedalsveckan, samt deltagit i panelen vid en av Region Gotlands debatter under
politikerveckan.
Föreningen är medlem i DBW:s Botaniska Trädgårds Vänförening.
Gotland Cruise Network, GCN
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 27.

Media
Guldrosen 22-23 mars (GA/GT)
Referat från årsmötet 3 april (HG)
Annons om ogräskampanjen
Tackannons för ogräskampanjen
Inkomna skrivelser
Ett antal skrivelser har inkommit under året, bl.a. om höjda avgifter för boendeparkeringar,
paneldebatt om bygglovsregler, klotter i innerstaden. Samtliga skrivelser har besvarats.
Avgivna skrivelser
Remissyttrande gällande Regionens parkeringsstrategi och trafikförsörjningsstrategi. Uppföljning
av tidigare skrivelse till regionen om enkelriktningar.

Sven-Erik Lindström
Sekreterare

