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Protokoll fört vid föreningsmöte med Visby Arbetareförening 
 
Tid:   2019-09-20 kl. 19.15 
Plats:   Föreningslokalen 
 
Närvarande styrelsemedlemmar: Kent Pettersson  Ordförande   
   Niclas Ohlander  Sekreterare 

Lars Öhberg 
 

 
Närvarande medlemmar: 27 stycken plus gästerna Thomas von Corswant och Olof Bäckström 
      
   
 
§ 1 Öppnande 

Ordförande Kent Pettersson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
§ 2 Dagordning 
 Dagordningen godkändes. 
 
§ 3 Föregående protokoll 

Protokoll från 2019-05-13 upplästes och godkändes. 
 

§ 4 Presentation 
Våra gäster Thomas von Corswant och Olof Bäckström presenterade sig själva 
på ett mycket trevligt sätt. 

   
§ 5 Rapporter/skrivelser 

Tackbrev har kommit från Famela.  
  
§ 6 Ekonomi 

Dagens saldo uppgår till 483 206 kr vi har räkningar för ca 80 000 kr 
rapporterade vår kassör Niclas Ohlander. 

 
§ 7 Fastigheten  

 Torbjörn Holmberg har påbörjat bygget av den nya lägenheten i Visby Ark 
huset. 

 Beslut om att åtgärda skorsten på hyresfastigheten samt säkerhetsgångar på 
taket har tagits av styrelsen. Offert på arbetet har inkommit. Åtgärdas under 
hösten. 

 Planerad städdag 24/8 blev inställd. Nytt datum våren 2020 
 Tillstånd för att sätt in portlås i hyresfastighet (mot Kindbergs plats) har 

godkänts. Styrelsen har fattat beslut om att sätta upp portlås. 
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 Göte har på eget initiativ målat muren och Ingvar A har lagat skada på 
porten. Föreningen tackar för arbetet som utförts. 

 
§ 8 Stipendier och Hjälpverksamhet 
 Inga stipendier. 
 
 
§ 9 Övriga frågor 

Nordiska Arbetareföreningars möte som var tänkt att äga rum på Gotland i 
oktober har ställts in pga lågt intresse. Diskussion huruvida vi ska fortsätta vårt 
engagemang i Nordiska eller inte blev följden. Fortsättning följer i frågan och 
styrelsen får prata vidare om det vid nästa styrelsemöte. 
Återkommande fråga kring resekommittén och vad som hänt, styrelsens svar är 
det samma som tidigare och Birger Björkegren har tagit på sig att undersöka och 
återkomma med förslag. Hitintills har Björkegren inte återkommit till styrelsen. 

  
§ 10 Nästa möte 
 Nästa styrelsemöte 14 oktober 17:30       
 Nästa föreningsmöte 18 oktober 19:15 

§ 11 Avslutning 

Ordföranden förklarade mötet avslutat. 
 
Kvällens mat bestod av Sill och potatis till förrätt och plommonstoppad carre. 
 Behjälpliga under kvällen: Micke Pedersen, Inge Ahlqvist, Per Olausson. 
Vid kaffet hurrades det för Ärevördiga Visby Arbetareförening. 
 Kvällen avslutades sedan med trevlig samvaro och club.  

 
 
 
Visby den 20 september 2019 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
…………………………………. ………………………………………. 
Kjell Nordberg, Sekreterare Kent Pettersson, Ordförande 
 
 


