
 

 

 

Verksamhetsberättelse för året 2021 

 

Styrelsens sammansättning, revisorer och valberedning 

Styrelsen har under året bestått av 7 ledamöter:  

Agneta Emmervall, ordförande, vald för 2021 

Eva Backman, vice ordförande, vald för 2020 

och 2021 

Birgitta Örtbrant, kassör, vald för 2020 och 

2021 

Bjerne von Schulman, sekreterare, vald för 

2021 och 2022 

Agnetha Rahm Nordén, ledamot, vald för 

2021 och 2022 

Erik Skagerfält, ledamot, vald för 2021 och 

2022 

Sven-Erik Bohrn, ledamot, för 2020 och 2021 

 

 

Styrelsen har under året haft 9 sammanträden, många via Zoom.  

 

Revisorer har varit Barbro Thiele och Anne Melin, valda på ett år. Revisorssuppleant Lars Wärngård 

vald på ett år. 

 

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

 

Medlemmar  

Antalet medlemmar vid verksamhetsårets utgång var 356 en minskning mot 2020 med sex. 15 nya 

medlemmar har tillkommit och 21 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 

Årsmötet hölls via Zoom. Styrelsens sju ledamöter deltog. Dessutom hade åtta medlemmar godkänt 

utsänd kallelse med förslag till beslut.  

 

Adventskaffe 

Första adventssöndagen inbjöds till adventskaffe i Rindis lokaler. Dennis Norrthon och Mikael 

Qwiberg från Riddarsällskapet Torneamentum berättade om sin verksamhet och visade bilder på 

hästar, kläder och uppträdanden. Efter föredraget överraskades Dennis och Mikael med att få motta 

utmärkelsen Guldrosen. 

 

Guldrosen 

Årets Guldros delades ut till Riddarsällskapet Torneamentum med motiveringen:  

” Vi gotlänningar har blivit vana att vid festliga tillfällen få se de vackra hästarna med sina ryttare 

i medeltida kläder. De har blivit ett kärt inslag och ett signum för Gotland. 

Torneamentum har på ett lättsamt och trevligt sätt hjälpt till att sprida information om 

smittspridning under pandemin. Deras insatser har uppmärksammats långt utanför Gotlands 

gränser.” 



Ogräskampanj 

Ogräskampanjen genomfördes traditionsenligt i 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 

Även detta år var vi tvungna att ställa in många planerade aktiviteter. Följande genomfördes dock: 

Stadsträdgårdsmästare Pernilla Johansson berättade i juni om sommaren i våra parker. 

Landshövding Anders Flanking berättade i september om Länsstyrelsens roll.  

Arkeolog Per Widerström höll föredrag om Visbys undre värld i oktober.  

I november välkomnade Pater Charles oss till Katolska kyrkan, där han berättade om sin väg till 

Visby samt hans kyrka. 

 

Kontakter med region Gotland 

Representanter i styrelsen har träffat Mark- och trafikavdelningen, och diskuterar parkering, 

trafikföring, återvinningsstation mm. Vårt arbete har bl.a. resulterat i nya boendeparkeringsplatser 

på Holmen. Vi har pekat ut ett antal gator som med fördel skulle kunna dubbelriktas för bättre 

framkomlighet och dämpad hastighet. Vi har även lokaliserat ett antal platser som skulle kunna 

användas som parkeringsplatser. Förslag har nu lämnats av regionen och remissbehandlas för 

tillfället. 

Vi har inbjudits till möte med regionledningen kring bullerfrågor under sommaren. 

Tillsammans med Fastighetsägarna och DBWs innerstadsråd har vi tillskrivit bygglovsansvariga 

inom regionen. Vi vill reda ut lagligheten i regelverket som styr den utökade bygglovsplikten.  

 

Representation  

Representanter från föreningen har deltagit i möten med Världsarvsrådet. Vi är med och strukturerar 

rådets framtida arbete, samt skapandet av den handlingsplan som ska vara det styrdokument som 

gäller handhavandet av vårt världsarv. 

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

Föreningen är medlem i DBWs Botaniska Trädgårds Vänförening. 

 

Samarbete 

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

Centrum.  

Vi har givit ekonomiskt bidrag till Midsommargruppen till inköp av en ny midsommarstång. 

Eva Sjöstrand har fått ekonomiskt bidrag till nytryck av sin bok ”Med örat mot stenen”.  

 

Hemsidan 
På hemsidan publiceras föreningens program samt diverse inbjudningar som kommer till föreningen.  

 

Media 

Guldrosen (GA/GT/Radio Gotland) 

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 


