
Kallelse till årsmöte med 

Visby Innerstadsförening 

 
 

 

Tid:  Torsdagen den 15 april 2021 kl 18.00 

Plats: Per Capsulam 

OSA: Godkännande eller synpunkter på dagordningen önskas  

senast den 5 april till styrelsen@visbyinnerstadsforening.se  

eller 070 717 43 28. 

 

Årsmötet kommer i år ske per capsulam, eftersom vi inte kan träffas fysiskt. Det innebär 

att i den bifogade dagordningen finns förslag till beslut. Helst ser vi att ni hör av er senast 

5 april och antingen godkänner förslagen, alternativt lämnar annat förslag. 

Verksamhetsberättelse, årsredovisning, förslag till budget och verksamhetsplan, 

revisionsberättelse samt valberedningens förslag kommer finnas på 

www.visbyinnerstadsforening.se. 

Vill du ha handlingar fysiskt – maila eller ring till Birgitta Örtbrant, 

admin@visbyinnerstadsforening.se, 070 – 685 66 83.  

 

 
1. Godkännande av dagordningen  

2. Upprättande av röstlängd Medlemmar som anmält sig 

3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare Erik Skagerfält, Eva Backman 

4. Fråga om stämmans behöriga utlysande Godkänns 

5. Val av mötesordförande och mötessekreterare Agneta Emmervall, Bjerne von Schulman 

6. Behandling av styrelsens verksamhet och 
årsredovisning för senaste verksamhetsår. 

Godkänns 

7. Revisorernas berättelse för samma tid. Godkänns 

8. Fråga om balansräkningarnas fastställande samt 
disposition av tillgängliga medel. 

Godkänns 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning Godkänns 

10. Förslag till verksamhetsplan för år 2021 Godkänns 

11. Förslag till budget för år 2021 Godkänns 

12. Beslut om årsavgift till föreningen för år 2022 
föreslås till 200:-/hushåll 

Godkänns 

13. Bestämmande av antal ledamöter i styrelsen för det 
kommande året 

Sju 

14. Val av styrelsemedlemmar. Omval Bjerne von Schulman, Agnetha Rahm 
Norden, Erik Skagerfält 
 

15. Val av ordförande Omval av Agneta Emmervall på ett år 

16. Val av två revisorer och en revisorssuppleant Omval Barbro Thiele och Anne Melin på ett år 
Lars Wärngård, suppleant 1 år 

17. Val av valberedning Lars Grönberg och Bernt Lundgren ett år   
 

18. Behandling av ärende som hänskjutit till stämman, 
motioner från enskild ledamot. 

Inga frågor att behandla 

19. Övriga frågor Inga frågor att behandla 
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