Protokoll från årsmöte för
FÖRENINGEN FÖR VISBY INNERSTADS BOENDEMILJÖ
23 mars 2009, Församlingshuset Norra Kyrkogatan

INLEDNING
Årsmötet inleddes med att 60-talet närvarande medlemmar lät sig väl smaka av en läcker buffé.
FÖREDRAG
Byggnadsantikvarie Ulrika Mebus talade under rubriken ”S:t Nikolai ruin i förvandling”.
GULDROSEN
2009 års Guldros tilldelades WISBY OST – OSTBUTIK I VISBY INNERSTAD – ett familjeföretag.
Motiveringen lyder:
Anders, Ann-Marie, Hanna och Frida Gustafsson har vågat satsa på en välsorterad ostbutik mitt i
Visbys stadskärna.
Sedan 2006 kan man året runt botanisera, smaka av och insupa atmosfär och dofter av svenska
klassiska ostar, gotländska specialiteter och spännande europeiska ostar. Sakkunnig hjälp och
inspiration till ostbricka och vinprovning får du här. Wisby Ost bidrar till en levande innerstad för
alla gotlänningar och turister som söker sig till butiken.

MÖTESFÖRHANDLINGAR
Ordföranden Ulla Söderström förklarade årsmötet öppnat.
§1

Röstlängd utgjordes av anmälningslista till årsmötet.

§2

Som justerare tillika vid behov rösträknare valdes Veljo Pärli och
Christina Eklund.

§3

Stämman förklarades behörigen utlyst.

§4

Som mötesordförande valdes
Som mötessekreterare valdes

§5

Ordförande Ulla Söderström redogjorde för årets verksamhet och
kommenterade särskilt
-föreningens planerade inköp av aktier i Kultudralen AB
-att många klagomål har framförts på Kallbadshusets aktiviteter
under sommaren samt
-föreningens medlemsvärvning.

Ulla Söderström
Monica Siltberg

Styrelsens årsredovisning kommenterades av kassör Björn Nilsson
med förtydligande om att antalet medlemmar vid årskiftet var 409,
en minskning med 97 personer under året.
Under 1:a kvartalet 2009 har nya medlemmar värvats och antalet är
nu 438. I innerstaden finns 1700 hushåll.
2008 års redovisade resultat, en vinst på 7891 kr beror på att
föreningens aktieinköp inte behöver betalas förrän 2009.
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§6

Revisorernas berättelse för samma tid föredrogs av Lars Grönberg.

§7

Balansräkningen samt disposition fastställdes och godkändes.

§8

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.

§9

Medlemsavgiften förblir oförändrad.
100 kronor för hushåll och 70 kronor för extra dekal.

§10

Val av styrelse
Styrelsen föreslog utökning av styrelsen med 1 ledamot.
Enligt föreningens stadgar är detta möjligt.
Utökningen godkändes av mötet.
Följande personer ingår i styrelsen
Anna Benderix
intill årsmötet 2010
Christina Johnnysdotter intill årsmötet 2010
Björn Nilsson
intill årsmötet 2010
Monica Siltberg
intill årsmötet 2010
Ulla Söderström
intill årsmötet 2010
Bernt Lundgren
Carl Eklund
Eva Stern

omvaldes att ingå intill årsmötet 2011
nyvaldes att ingå intill årsmötet 2011
nyvaldes att ingå intill årsmötet 2011

§11

Ulla Söderström omvaldes som ordförande intill årsmötet 2010.

§12

Bernt Lundgren nyvaldes till kassaförvaltare intill årsmötet 2010.

§13

Ingalill Bengtsson och Lars Grönberg omvaldes till revisorer och
Rut Remahl till revisorssuppleant på 1 år.

§14

Valberedningen Lennart Lindgren och Gunnar Gustavsson
avtackades för väl utfört arbete.
Till ny valberedning valde mötet Jan Luthman och Gerty Hollström.
Gerty Hollström är sammankallande.

§15

En motion hade inkommit från Siv Key Nilsson angående
fastighetsägarens skyldighet att hålla efter skräp och ogräs och
liknande utanför den egna fastigheten.
Hon citerade Thomas di Leva: ”Vi bor redan i Paradiset, men vi vet
inte om det”
Siv Key Nilsson informerade vidare om kommunens planer på en
”städdag” den 16 maj. Information kommer att skickas ut på ett
vykort till alla fastighetsägare. Mötet tyckte det var en bra idé att
Innerstadsföreningen står som medarrangör. Siv Key Nilsson
framför mötets åsikter till stadsträdgårdsmästaren.
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§16

Övriga frågor
Ordföranden informerade om aktuella läget angående
boendeparkering.

§17

Ordföranden avslutade 2009 årsmöte.

Monica Siltberg
Sekreterare

Ulla Söderström
Ordförande

Justeras
Veljo Pärli

Justeras
Christina Eklund

