Protokoll från årsmöte för
FÖRENINGEN FÖR VISBY INNERSTADS BOENDEMILJÖ
4 mars 2008, Församlingshuset Norra Kyrkogatan

INLEDNING
Årsmötet inleddes med att de 40-talet närvarande medlemmarna lät sig smaka på den en goda
smörgåstårtan.
FÖREDRAG
Kvällens talare, Stadsarkitekten Carin Johansson, berättade och visade hur Visby´s framtid kan
gestalta sig enligt programmet ”Hela Visby”.
GULDROSEN
Årets Guldros delades ut till Ulf Hedberg, för hans kulturella insats och revliga kafé.
Motiveringen lyder:
Ulf Hedberg har genom stort engagemang och nytänkande höjt kvaliteten på Visby innerstads
boendemiljö. Hedbergs Bok & Musikkafé utgör en arena för skiftande kulturaktiviteter.
Sedan starten 2002 har Ulf året om arrangerat allt från poetry slam, konstutställningar, författaraftnar,
musik- och jasskonserter till diskussionsaftnar och stickkafé. Kafka och Vysotskij är namn man möter.
Men kaféet är också ett växthus för spirande lokala förmågor.
Ulf har därmed starkt bidragit till att utveckla ett mångfacetterat kulturutbud för glädje för
kulturutövare, besökare och boende.
MÖTESFÖRHANDLINGAR
Ordföranden Ulla Söderström förklarade årsmötet öppnat.
§1

Röstlängd utgjordes av anmälningslista till årsmötet.

§2

Som justerare tillika vid behov rösträknare valdes Gerd Rander och
Rut Remal.

§3

Stämman förklarades behörigen utlyst.

§4

Som mötesordförande valdes
Som mötessekreterare valdes

§5

Styrelsens årsredovisning för senaste verksamhetsår behandlades.
Med förtydligande att antalet medlemmar var 506 vid årsskiftet
varav 57 st ännu ej betalat medlemsavgiften för 2007.

§6

Revisorernas berättelse för samma tid föredrogs av Björn Nilsson

§7

Balansräkningen samt disposition fastställdes och godkändes. Den
förlust föreningen gått med under räkenskapsåret beslöts att föras
över till kommande räkenskapsår.

§8

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.

§9

Medlemsavgiften för år 2009 fastställdes till att höjas till
100 kronor för hushåll och 70 kronor för extra dekal.

Ulla Söderström.
Bernt Lundgren
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§10

Till styrelsen intill årsmötet 2010 valdes:
Anna Benerix
Christina Johnnysdotter
Monica Siltberg
Samt Ulla Söderström och Björn Nilsson omvaldes

§11

Ulla Söderström omvaldes som ordförande intill årsmötet 2009

§12

Björn Nilsson omvaldes som kassör intill årsmötet 2009

§13

Ingalill Hallberg och Lars Grönberg valdes till revisorer och Rut
Remahl till revisorssuppleant, 1 år intill årsmötet 2009

§14

Lennart Lindgren och Gunnar Gustavsson nyvaldes i
valberedningen intill årsmötet 2009. Lennart Lindgren är
sammankallande

§15

Två motioner hade inkommit
Motion från Magnus Wiman angående ingående dekal i årsavgiften
lämnas utan åtgärd.
Motion från Joachim Åstrand beträffande trafiken i innerstaden:
Synpunkter kommer att behandlas efter att Tekniska kontoret
presenterat sitt uppdaterade förslag.

§16

Övriga frågor
Diskussion fördes om medlemmarnas synpunkter på kommande
redovisning från Tekniska kontoret.
Om möjlighet gives att lämna remissvar, kan sammanställning ske av
konsekvenser redovisas och tas upp till diskussion inom föreningen
varefter föreningens synpunkter kan framläggas.

§17

Mötet avslutades av ordföranden.

Bernt Lundgren
Sekreterare

Ulla Söderström
Ordförande

Justeras
Gerd Randell

Justeras
Rut Remal

