2019-03-03
Protokoll
Årsmöte med Visby Innerstadsförening 2019
Närvarande: 116 medlemmar
Plats och tid. Joda bar & kök kl 18:00 – 20:00 2019-02-28
Innan årsmötet serverades buffé och alla närvarande lät sig väl smaka.
Så småningom var det dags att kora årets vinnare av Guldrosen, Magnus Olsson, och det med motiveringen:
”Visby Innerstadsförening delar ut 2019 års Guldros till Magnus Olsson. Magnus utför, som
verksamhetsledare för Visby Centrum, ett fantastiskt arbete för att stimulera handel och service i Visby.
Magnus, och hans medarbetares, energi och uppfinningsrikedom för att arrangera populära evenemang tar
aldrig slut. Året runt ordnas publikdragande evenemang som förgyller vår stad. Många evenemang lockar
också turister till oss under lågsäsong.
Magnus arbetar även aktivt tillsammans med restauranger och polis för att förebygga droger inom
krogmiljön. Tillsammans med handlarna på Östercentrum har han samarbete med polis och ordningsvakter
för att få ett lugnare centrum. Varhelst Magnus ser att något skulle kunna förbättras kommer han med
förslag.”
Ett mässfall blev det i och med att kvällens talare Idun Alfredson Vinterros, som skulle tala om kvinnligt
företagande i Visby, hade fått förhinder. Detta räddades till stor del av att årets guldrosvinnare som bl a
berättade om sitt projekt med den mobila installationen #ILOVEVISBY och besvarade också en del frågor
av skiftande slag från de närvarande.
§1 Öppnande av mötet, godkännande av dagordningen
Ordförande Bernt Lundgren förklarade årsmötet öppnat. Årsmötet beslöt godkänna föreliggande dagordning.
§ 2 Röstlängd
Röstlängden fastställdes med den förteckning som gjorts över de närvarande.
§ 3 Justering/Rösträkning
Gösta Lyttkens och Lennart Johansson valdes att justera dagens protokoll.
§ 4 Mötet behörigt utlyst
Årsmötet fann att så var fallet.
§ 5 Val av mötesordförande
Bernt Lundgren valdes till mötesordförande.
§ 6 Sekreterare för årsmötet
Sven-Erik Lindström valdes att föra dagens protokoll.
§ 7 Årsredovisning
Bernt Lundgren föredrog årsredovisningen som visade ett resultat för 2018 om +2 826,12 kr.
Årsmötet godkände rapporten som därmed kunde läggas till handlingarna.
§ 8 Revisionsberättelse
Anne Melin föredrog revisionsberättelsen. Hon tillstyrkte balans- och resultaträkningen och föreslog att
styrelsen därmed skulle erhålla ansvarsfrihet för 2018.
§ 9 Balansräkningens fastställande, disposition av tillgängliga medel
Balans- och resultaträkning fastställdes. Årsmötet beslöt att i ny räkning överföra 78 037,44 kr.

§ 10 Ansvarsfrihet för styrelsen
Ordförande ställde frågan om årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
Årsmötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2018.
§ 11 Verksamhetsplan 2019
Bernt Lundgren föredrog förslaget. Ett starkt fokus kommer att ligga på värvning av nya medlemmar till
föreningen.
Årsmötet fastställde förslaget.
§ 12 Budget för 2019
Ett budgetförslag hade upprättats för 2019 med ett prognostiserat underskott om 4 700 kr. Detta utgör ingen
fara emedan föreningens ekonomi är tämligen god.
Årsmötet godkände förslaget.
§ 13 Årsavgift
Årsmötet beslutade att årsavgiften för 2020 ska vara oförändrad, d v s 150 kr.
§ 14 Val av antal styrelseledamöter
Årsmötet fastställde antalet till sju stycken.
§ 15 val
1 Val av ordförande
Till ny ordförande valdes Agneta Emmervall (vald som ledamot på 2 år 2018)
2 Omval av styrelseledamöter
Årsmötet biföll omval för Lars Grönberg på 1 år och Bjerne von Schulman på 2 år
3 Nyval av styrelseledamöter
Årsmötet biföll nyval av Erik Skagerfält på 2 år och Agneta Rahm Nordén på 2 år
Eva Backman och Birgitta Örtbrant valdes 2018 på 2 år vardera.
4 Val av revisorer
Årsmötet valde Barbro Thiele och Anne Melin som ordinarie revisorer med Kjell Ekman som suppleant.
5 val av valberedning
Årsmötet valde Bernt Lundgren, sammankallande, och Helena Månsson till valberedning.
§ 16 Motioner
Inga motioner hade inkommit.
§ 17 Avslutning
Ordförande tackade för intresset och avslutade årsmötet.
Avgående ledamöter avtackades med för ändamålet lämpliga blomster.
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