Protokoll från årsmöte för
FÖRENINGEN FÖR VISBY INNERSTADS BOENDEMILJÖ
19 mars 2012, Församlingshuset Norra Kyrkogatan

INLEDNING
Årsmötet inleddes med att 80-talet närvarande medlemmar lät sig väl smaka av en läcker buffé.
FÖREDRAG
Visby Centrum AB verksamhetsledare Roger Hammarström presenterade i ord och bild
Visby Centrum – den naturliga mötesplatsen i Östersjön.
Visby stadskärna är med sin unika miljö Gotlands och Östersjöns självklara mötes- och handelsplats,
attraktiv och levande och i ständig utveckling.
Visby Centrum AB förenar det historiska arvet med ett modernt sätt att erbjuda varor, tjänster och
service för såväl bofasta gotlänningar som alla besökare.
Stora delar av Visby Centrum har varit affärscentrum sedan vikingarna vandrade på ön. Idag är Visby
Centrum ett pulserande köpcentrum med alla slags butiker, varuhus, banker, restauranger och caféer.
Aktiebolaget ägs av Adelsgatans intresseförening, Östercentrums intresseförening, S:t Hanskvarteren
och Stora Torgets intresseförening samt Region Gotland och har i dagsläget 155 medlemmar.
GULDROSEN
2012 års Guldros tilldelades stadsträdgårdsmästare Suzanne Edström, som bidragit till ett vackrare
Visby och som bjudit på en och annan överraskning och motiveringen lyder:
”Hur staden fungerar och upplevs är viktigt för vårt dagliga liv och vårt välbefinnande.
Som stadsträdgårdsmästare har Suzanne sett till människans behov av skönhet och avkoppling.
Hon har gett oss prunkande växter i spännande kombinationer i rabatter och krukor.
Vi har fått mötesplatser, vackra miljöer där vi mår bra av att vistas i.
Vi har förtrollats av lysande rondeller och julens Österport med stjärneglans och kristallkrona.
Hon har genom att bjuda till lite extra i sitt arbete förgyllt vardagen för visbybor och besökare.”
MÖTESFÖRHANDLINGAR
Ordföranden Ulla Söderström förklarade årsmötet öppnat.
§1

Röstlängd upprättas senare om behov uppkommer.

§2

Som justerare tillika vid behov rösträknare valdes Gerd Randler och
Göran Erickson.

§3

Stämman förklarades behörigen utlyst.

§4

Som mötesordförande valdes Ulla Söderström
Som mötessekreterare valdes Monica Siltberg

§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.

Protokoll från årsmöte för
FÖRENINGEN FÖR VISBY INNERSTADS BOENDEMILJÖ
19 mars 2012, Församlingshuset Norra Kyrkogatan

§6

Revisorernas berättelse för samma tid föredrogs av ordföranden Ulla
Söderström, eftersom revisorerna och revisorssuppleanten var
förhindrade att närvara.

§7

Balansräkning samt disposition fastställdes och godkändes.

§8

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.

§9

Verksamhetsplan. Ordföranden redogjorde för förslag på dels
kortsiktiga dels långsiktiga mål som föreningen kommer att arbeta med
under kommande verksamhetsår.

§ 10

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

§ 11

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 2013
Carl Eklund
intill årsmötet 2013
Agneta Emmervall
intill årsmötet 2013
Valberedningen genom Gerty Hollström presenterade förslag till omval
och nyval av styrelseledamöter. Inga övriga förslag inkom.
Ulla Söderström, Björn Nilsson och Monica Siltberg hade avsagt sig
omval.
Till nya ledamöter valdes
Lennart Johansson
Lars Grönberg
Anne Melin
Eva Backman

omval intill årsmötet 2014
nyval intill årsmötet 2014
nyval intill årsmötet 2014
nyval intill årsmötet 2014

§ 12

Bernt Lundgren valdes till ordförande för 1 år.

§ 13

Lennart Johansson valdes till kassaförvaltare.

§ 14

Birgitta Örtbrant omvaldes och Kjell Ekman nyvaldes till ordinarie
revisorer för 1 år.
Till revisorsuppleant valdes Björn Nilsson på 1 år.

§ 15

Valberedning
Jan O. Luthman och Gerty Hollström hade avsagt sig omval.
Till valberedning på ett år valdes Ulla Söderström och Monica Siltberg.
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§ 16

Inkomna skrivelser och motioner.
Snöröjning av trottoarer - motion från 2010.
Lennart Johansson redogjorde för turerna i ärendet om kommunens resp.
fastighetsägarnas juridiska ansvar för snöröjning av trottoar utanför egna
fastigheten. Kommunens långa handläggningstid och senare avslut av
ärendet diskuterades kraftfullt. Förslag om en JO-anmälan av Regionens
handläggning av ärendet uppkom – vilket stämman också beslutade.
Föreningsnamn
Magnus Wiman föreslår i sin motion följande;
”I dagligt tal kallas föreningen Visby Innerstadsförening eller bara
Innerstadsföreningen. Så presenteras även föreningen på hemsidan och i
mailadressen. Föreningens namn enligt stadgarna är ett annat,
Föreningen för Visby innerstads Boendemiljö. Det stadgeenliga namnet
återspeglas i stadgarna. Enligt min mening är det förkortade och i dagligt
tal använda namnet, Visby innerstadsförening eller Innerstadsföreningen,
falsk varubeteckning. Jag föreslår därför en allmän diskussion om denna
fråga, för att utröna om föreningen skall vara en Innerstadsförening eller
en boendemiljöförening och att därefter en stadgekommitté får i uppdrag
att gå igenom stadgarna och revidera dem i enlighet med föreningens
uppfattning, dvs antingen att föreslå ändring av namnet eller att föreslå
ändring av innehållet i stadgarna.”
Magnus Wiman redogjorde för sin syn av användning och innehåll av de
olika namnformerna.
Efter diskussion ställdes följande yrkanden;
1. Stadgeändringar enligt Magnus Wimans motion
2. Ingen ändring
Stämman beslutade ingen ändring – alltså som hittills.

§ 17

Övriga frågor
- Miljöbilar;
Ulla Söderström informerade om Bilpool Sunfleet som har kontaktat
Regionen och också vår förening för eventuell etablering om intresse
finns.
- Årlig städdag
Bernt Lundgren informerade om en planerad, samordnad städdag under
Kristi Himmelsfärdshelgen. Samordning med DBV och Tekniska
kontoret.
- Styrelsen 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. Avgående styrelsemedlemmar avtackades med blommor.
Bernt Lundgren tackade Ulla Söderström med blommor och bokpresent
- Visby utanför murarne - för hennes 12 år i föreningens styrelse.
Ulla Söderström överlämnade ordförandeklubban till föreningens
nyvalde ordförande Bernt Lundgren, som avslutade 2012 års stämma.

Protokoll från årsmöte för
FÖRENINGEN FÖR VISBY INNERSTADS BOENDEMILJÖ
19 mars 2012, Församlingshuset Norra Kyrkogatan

Monica Siltberg
Sekreterare

Ulla Söderström
Ordförande

Justeras
Gerd Randler

Justeras
Göran Erickson

