
 

 

 

Verksamhetsberättelse för året 2020 

 

Styrelsens sammansättning, revisorer och valberedning 

Styrelsen har under året bestått av 7 ledamöter:  

Agneta Emmervall, ordförande, vald intill 

årsmötet 2020 

Eva Backman, vice ordförande, vald intill 

årsmötet 2020 

Birgitta Örtbrant, kassör, vald intill årsmötet  

2020 

Bjerne von Schulman, sekreterare, vald intill  

årsmötet 2021, 

Agnetha Rahm Nordén, ledamot, vald intill 

årsmötet 2021 

Erik Skagerfält, ledamot, vald intill årsmötet 

2021 

Sven-Erik Bohrn, ledamot, vald intill 

årsmötet 2022 

 

 

Styrelsen har under året haft 6 sammanträden, många via Zoom.  

 

Revisorer har varit Barbro Thiele och Anne Melin, valda på ett år. Revisorssuppleant Kjell Ekman 

vald på ett år. 

 

Valberedning har varit Bernt Lundgren, sammankallande, och Lars Grönberg. 

 

Medlemmar  

Antalet medlemmar vid verksamhetsårets utgång var 362 hushåll, en minskning med 14 mot 2019. 

18 nya medlemmar har tillkommit och 32 har lämnat föreningen. 
 

Ekonomi 

Medlemsavgiften har varit 150 kronor per hushåll. Extradekaler har kostat 70 kronor. Föreningens 

ekonomiska ställning framgår av årsredovisningen. 

 

Genomförd verksamhet 

Årsmötet 

På årsmötet den 12 mars på Joda Bar deltog 65 medlemmar. Coronapandemin hade precis börjat 

och flera medlemmar avstod därför att närvara. Ordförande Agneta Emmervall hälsade alla 

välkomna och räksmörgås serverades. Därefter kåserade Eva Sjöstrand kring händelser och 

personer som träffat under sin uppväxt i Visby. Det blev många goda skratt då hon berättade om 

Visbyprofiler och barnens upptåg. Hon visade också akvareller med Visbymotiv hämtade från en av 

alla sina publicerade böcker.  

Sedvanliga årsmötesförhandlingar avhandlades och avgående ledamoten Lars Grönberg avtackades 

med blommor. 

 

Guldrosen 

Årets Guldros delades ut till Jimmy och Angelica Harmstedt på Torgkassen med motiveringen:  

”Torgkassen har förvaltats och utvecklats som innerstadens enda matvarubutik. Jimmy och 

Angelica Hamstedt med personal är senast i raden av förädlare/ägare. Jimmy började som 

affärsbiträde på Torgkassen hos föregående ägare och försvann sedan under ett antal år och 

drev ICA-butiken i Slite. 



Nu är han sen 2017 tillbaka på Stora Torget och gör tillsammans med sin fru och personal ett 

mycket gott arbete med att förse inte bara innerstadsborna med kvalitetsmat, ett brett sortiment 

och ett varmt och vänligt kundbemötande. Torgkassen var också först, åtminstone på Gotland, 

med att byta plastkassar mot papperskassar. 

Torgkassens existens bidrar också mycket till en levande innerstad under icke turistsäsong.” 

 

Ogräskampanj 

Ogräskampanjen genomfördes som så många år tidigare under maj månad tillsammans med DBWs 

innerstadsråd. Region Gotland deltog genom inköp och insamling av plastsäckar. Föreningens 

styrelse delade ut plastsäckar samt folder till enfamiljsfastigheter i innerstaden. 

 

Medlemsaktiviteter 

Under året har de flesta planerade aktiviteter tyvärr ställts in pga Coroa-pandemin. Några aktiviteter 

har ändå genomförts: 

Smittskyddsläkare Mara Amér berättade 8/10 om det aktuella smittläget på Gotland  

Arkeolog Per Widerström höll föredrag om Visbys ursprung 27/10 

 

Kontakter med region Gotland 

Agneta Emmervall och Bjerne von Schulman har träffat Jenny Iversjö, avdelningschef Mark- och 

trafikavdelningen, och framfört föreningens synpunkter kring parkering, trafikföring, återvinnings-

station mm.  

Vi väntar på tid för uppföljande möte med Miljö- och byggnämndens ordförande Eva Ahlin och 

svar på våra frågor och önskemål kring bygglov för underhållsåtgärder.  

 

Representation  

Representanter från föreningen har deltagit i möten med Världsarvsrådet. Vi har varit representerad 

i arbetsgrupper inför framtagandet av den nya Strategin och Handlingsplanen för Visby världsarv 

samt där belyst föreningens synpunkter. Vi har även varit en del av projektgruppen för 

strategiarbetet och arbetar vidare med framtagningen av handlingsplanen (som inte är gjord än). Vi 

har lämnat remissyttrande kring världsarvsstrategin. 

Representanter från föreningen har deltagit i möten med God ordning på stan. 

Föreningen är medlem i DBW:s Botaniska Trädgårds Vänförening. 

 

Samarbete 

Föreningen har haft samarbete med DBWs innerstadsråd kring ogräskampanjen samt med Wisby 

Centrum.  

 

Hemsidan 
Hemsidan uppdateras regelbundet.  
 

Media 

Guldrosen (GA/GT/Radio Gotland) 

Referat från årsmötet (HG) 

Referat från aktiviteterna 

Annons om ogräskampanjen 

Tackannons för ogräskampanjen 

 

Inkomna skrivelser 

Ett antal skrivelser har inkommit under året, Samtliga skrivelser har besvarats. 

 

 

 



Agneta Emmervall   Bjerne von Schulman 

Ordförande    Sekreterare 

 

 

 

 

 

 


