Protokoll från årsmöte för
FÖRENINGEN FÖR VISBY INNERSTADS BOENDEMILJÖ
28 mars 2011, Församlingshuset Norra Kyrkogatan

INLEDNING
Årsmötet inleddes med att 90-talet närvarande medlemmar lät sig väl smaka av en läcker buffé.
FÖREDRAG
Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell och samhällsbyggnadsförvaltningens chef Bertil
Klintbom presenterade och informerade om pågående projekt i Visby.
I innerstaden händer det mycket
- Ombyggnaden av Stora Torget beräknas vara klar till sommaren 2012. Budget 10 miljoner.
- Gatubelysningen kommer att ersättas med ny modern teknik.
- 2 miljoner kronor är budgeterat för underhåll av stadens gator.
En förbättring för alla blir
- Resecentrum – området som kommer att sträcka sig mellan hamnterminalen och Katträngen.
Här kommer bl.a. ny hamnservicebyggnad och cykelled att anläggas. Budget 80 miljoner
kronor – varav 40 miljoner är statliga medel.
- Ombyggnad av Kvarteret Allén i Östercentrum påbörjas 2011 och beräknas vara klart under
2012.
Efter presentationen vidtog en dialog mellan föredragshållarna och auditoriet. Frågor och synpunkter
om snöröjning, sandning, sophämtning, återvinningsmaterial, gångfartsgator, konstnärlig
utsmyckning, kommunens budget m.m. diskuterades. En del frågor hade entydiga svar och på andra
skickades medlemsförslag och idéer vidare till nämnd och förvaltning.
GULDROSEN
2011 års Guldros tilldelades Lena Bertholdsson.
Motiveringen lyder:
Lena Bertholdsson på Bertholsson & Holm är entreprenören som ser möjligheter
där andra ser svårigheter.
I Hjärtat av Visby på H 10 hittar vi både smakfull köksdesign och välsmakande matprodukter
till nytta och nöje för alla.
Lena Bertholdsson har vågat satsa på nya produkter och utveckling av verksamheten
till gagn för en levande innerstad och till glädje för oss boende.
MÖTESFÖRHANDLINGAR
Ordföranden Ulla Söderström förklarade årsmötet öppnat.
§1

Röstlängd upprättas senare om behov uppkommer.

§2

Som justerare tillika vid behov rösträknare valdes Magnus Wiman och
Bo Karlström.

§3

Stämman förklarades behörigen utlyst.

§4

Som mötesordförande valdes Ulla Söderström
Som mötessekreterare valdes Monica Siltberg
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§5

Ordförande Ulla Söderström redogjorde för årets verksamhet.
Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.
Föreningens 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.

§ 10

Val av styrelse
Följande personer ingår i styrelsen
Björn Nilsson
intill årsmötet 2012
Monica Siltberg
intill årsmötet 2012
Ulla Söderström
intill årsmötet 2012
Lennart Johansson
intill årsmötet 2012
Bernt Lundgren
intill årsmötet 2011
Carl Eklund
intill årsmötet 2011
Eva Stern
intill årsmötet 2011

§ 11

Bernt Lundgren och Carl Eklund omvaldes intill årsmötet 2013.
Eva Stern är avflyttad och en ny styrelseledamot skall väljas.
Valberedningens förslag till ny styrelseledamot är Agneta Emmervall
(revisorssuppleant i föreningen).
Magnus Wiman vill ha ”en genuin Visbybo” och en kvinna.
Magnus Wiman föreslår Vanja Karlström – som tackar nej. Tackar nej
gör också Jane Ek och Siv Key-Nilsson. Magnus Wiman föreslås men
även han tackar nej.
Agneta Emmervall valdes enhälligt till ny styrelseledamot intill
årsmötet 2013.

§ 12

Ulla Söderström valdes till ordförande intill årsmötet 2012.

§ 13

Bernt Lundgren valdes till kassaförvaltare intill årsmötet 2012.

§ 14

Birgitta Örtbrant och Lars Grönberg omvaldes till revisorer och till
revisorsuppleant valdes Kjell Ekman.

§ 15

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

§ 16

Inga motioner eller andra ärenden hade inkommit.
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§ 17

Under övriga frågor
informerade Sven Landahl om Visby sockenbastuförening som bildades
den 16 okt. 2010. Föreningen drivs ideellt och är öppen för allmänheten.
Medlem blir man när första inträdesavgiften erlagts.
Basta och bada kan man göra varje lördag vid Kallis (nedanför Visby
Strand). Föreningens förhoppningar och planer är att inom tre år och med
externa finansiärer ha uppfört en nybyggd bastuanläggning söder om
Kallis.
Bo Karlström uppmanar alla att lämna sina mailadresser.
Enklast kan detta göras på föreningens hemsida.
Syftet är att spara portokostnader.

§ 18

Ordföranden tackade de närvarande medlemmarna för ett väl genomfört
årsmöte samt styrelsemedlemmarna för ett gott arbete under det gångna
året.
Ordföranden avslutade mötet.

Monica Siltberg
Sekreterare

Ulla Söderström
Ordförande

Justeras
Magnus Wiman

Justeras
Bo Karlström

