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Protokoll fört vid föreningsmöte med Visby Arbetareförening 
 
Tid:   2020-01-17 kl. 19.15 
Plats:   Föreningslokalen 
 
Närvarande styrelsemedlemmar: Kent Pettersson  Ordförande   
   Kjell Nordberg  Sekreterare 

Niclas Ohlander 
Arne Strandänger 
Björn Lindkvist 
Christer Jakobsson 
Ulf Nilsson II 
Lars-Erik Jonasson 
Lars Öhberg 
 

 
Närvarande medlemmar: 29stycken plus gästen Lennart Lawergren. 
      
   
 
§ 1 Öppnande 

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

Protokoll från 2019-12-20 upplästes och godkändes. 
 

§ 4 Inval och ballotering 
 Inga 
  
   
§ 5 Rapporter/skrivelser 
 Tackbrev från Rica har inkommit. Rica har avslutat sina studier. Hon är dock  
 fortsatt engagerad i universitetets föreningsliv. 
 Olav Lindahl, Karl-Erik Pettersson och Sture Nilsson har skickat tackmail för 
 sina julblommor. 
 Göte Forsman tackade för blomman på kvällens möte. 
 Göte Forsman meddelade också att Stuveriet kommer att hjälpa till med 
 snöröjningen ifall det blir aktuellt. 
 Christer Jakobsson informerade att vi får biljetter till Länsteaterns stora  
 satsning  ” Hjälten på den gröna ön ”. Detta mottogs med stort bifall. 
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§ 6 Ekonomi 
Dagens saldo uppgår till 283 574 kr och vi har räkningar för ca 20 000 kr. 
rapporterade vår kassör Niclas Ohlander. 
Allt som rör den nya lägenheten är betalt. 
Medlem som inte betalat sin medlemsavgift, trots ett flertal påminnelser, 
senast 2020-01-31 kommer att uteslutas. 
Medlemsavgiften är 250 kronor. 
Kontonummer finns på hemsidan. Logga in på medlemssidan! ”arbis” 
  

 
§ 7 Fastigheten  

 Styrelsen följer åtgärdslistan som just nu endast innehåller löpande underhåll. 
 Nytt kodlås mot Kinbergs Plats har hög proritet. Kommer att monteras snarast. 
 

 
§ 8 Stipendier och Hjälpverksamhet 
 Sjöräddningen har skickat tackbrev för de 10 000 kronor vi överlämnade på 
 decembermötet. 
 Årets lotteriöverskott kommer som bekant gå till Kvinnojouren Amanda. 
 Eva och Rebecka besökte oss och presenterade verksamheten. Pengarna 
 som vi kan bidra med kommer säkert väl till pass. 
 Niclas Ohlander har varit i kontakt med Anders Hellberg om vårt ekonomiska 
 stöd. Ifall något av våra fadderbarn slutar fördelar Anders vårt bidrag efter eget  
 huvud. För närvarande bidrar vi med 800 kronor i månaden. 
  
§ 9 Nya medlemmar 
 Vår gäst Lennart Lawergren presenterade sig och kommer att balloteras 

framöver. 
  
§ 10 Övriga frågor 
 Per Olausson belönades med guldmedalj för tjugoårigt medlemskap. 
  
§ 11 Nästa möte 
 Nästa styrelsemöte 17 februari17.30       
  Årsmöte 21 februari 19.15  

§ 12 Avslutning 

Ordföranden förklarade mötet avslutat. 
 
Kvällens värdar: Mats Haack, Age Thomasson, Lars Öhberg och Arne 
Strandänger gjorde ett fantastiskt jobb. 
De serverade, diskade och städade eftersom Vivi-Ann var sjuk. 
Kvällen avslutades på trevligt sätt. 
Visby den 20 januari 2020 
 
Vid protokollet  Justeras 
 

……………………………. ………………………………………. 
Kjell Nordberg, Sekreterare Kent Pettersson, Ordförand 

 


