Protokoll från årsmöte för
FÖRENINGEN FÖR VISBY INNERSTADS BOENDEMILJÖ
15 mars 2010, Församlingshuset Norra Kyrkogatan

INLEDNING
Årsmötet inleddes med att 70-talet närvarande medlemmar lät sig väl smaka av en läcker buffé.
FÖREDRAG
Landshövding Cecilia Schelin Seidegard talade under rubriken ”Innerstadsmiljö – en medeltidsmiljö i
nutiden?”.
GULDROSEN
2010 års Guldros tilldelades Visby snöröjare. Motiveringen lyder:
För en heroisk insats under den snörikaste vintern i mannaminne.
Trots trånga gränder, parkerade fordon och pågående trafik har snöröjarna lyckats ge besökare och
boende möjlighet att röra sig fritt i innerstaden.
Man har oupphörligt och enträget dygnet runt under två månaders ständiga snöande plogat och
hyvlat, skovlat, skottat och sandat och lyckats göra innerstaden framkomlig trots exceptionella
väderförhållanden.
MÖTESFÖRHANDLINGAR
Ordföranden Ulla Söderström förklarade årsmötet öppnat.
§1

Röstlängd utgjordes av anmälningslista till årsmötet.

§2

Som justerare tillika vid behov rösträknare valdes Anna-Lisa
Hammarström och Siv Key Nilsson.

§3

Stämman förklarades behörigen utlyst.

§4

Som mötesordförande valdes Ulla Söderström
Som mötessekreterare valdes Christina Johnnysdotter

§5

Ordförande Ulla Söderström redogjorde för årets verksamhet och
kommenterade särskilt Parkeringsfrågan och klotterproblemen som hon
skulle återkomma till under övriga frågor.
Styrelsens årsredovisning kommenterades av kassör Bernt Lundgren
som i övrigt hänvisade till resultat och balansrapporterna.

§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.
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§10

Val av styrelse
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
intill årsmötet 2011
Carl Eklund
intill årsmötet 2011
Eva Stern
intill årsmötet 2011

§11

Anna Benderix och Christina Johnnysdotter hade avsagt sig omval.
Björn Nilsson, Monica Siltberg och Ulla Söderström omvaldes intill
årsmötet 2012. Lennart Johansson nyvaldes som styrelseledamot intill
årsmötet 2012

§12

Ulla Söderström valdes till ordförande intill årsmötet 2011

§13

Bernt Lundgren valdes till kassaförvaltare intill årsmötet 2011.

§14

Birgitta Örtbrant och Lars Grönberg valdes till revisorer och Agneta
Emmervall till revisorsuppleant intill årsmötet 2011

§15

Till valberedning omvaldes Jan Luthman och Gerty Hollström. Gerty
Hollström är sammankallande.

§16

En motion hade inkommit från Siv Key Nilsson angående
fastighetsägarens juridiska ansvar för snöröjning utanför den egna
fastigheten. Kommunen kan välja vem som ska ta ansvar. Gotlands
kommun har valt att lägga det juridiska ansvaret på fastighetsägaren.
Flertalet av Sveriges kommuner har valt att själva ta detta ansvar. Siv
Key Nilssons förslag är att föreningen i samarbete med Fastighetsägarföreningen hemställer att Kommunstyrelsen återför ansvarsfrågan till
kommunen. Årsmötet biföll förslaget. Hemställan bifogas protokollet.
Styrelsen föreslog att en liknande städdag som förra året organiseras för
att hålla efter skräp och ogräs utanför den egna fastigheten. Erfarenheten
från förra gången visade behov av viss omorganisation tidsmässigt och
praktiskt. Ett problem är att nå alla. Utskick är dyrt. Mötet diskuterade
samarbete med kommunen och Gotlandsradion. Hur når vi dessutom alla
sommarboende? Årsmötet biföll förslaget.

§17

Under övriga frågor informerade Lars Grönberg om att detaljplanen för
innerstaden hade antagits den 22 februari 2010. En folder kommer att
skickas ut. En bok kommer även att ges ut till subventionerat pris. Han
informerade också om Världsarvsforum den 23 mars där allmänheten är
välkommen.
Vidare informerade Ulla Söderström om det omöjliga i att få Tekniska
förvaltningen att inrätta en tillfredsställande boendeparkering.
Parkeringsförslaget är för övrigt överklagat till Länsstyrelsen!
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Ulla Söderström informerade om Klottergruppens verksamhet och läste
upp gruppens riktlinjer för snabba och konkreta åtgärder i framtiden.
Dessa kommer att kunna läsas på föreningens hemsida.
§18

Ordföranden avtackade de avgående styrelsemedlemmarna och
välkomnade den nye ledamoten och webbansvarige Lennart Johansson.
Övriga styrelsemedlemmar tackades för ett gott arbete under det gångna
året. Ordföranden avslutade mötet.

Christina Johnnysdotter
Sekreterare

Ulla Söderström
Ordförande

Justeras
Anna-Lisa Hammarström

Justeras
Siv Key Nilsson

