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Protokoll fört vid föreningsmöte med Visby Arbetareförening 
 
Tid:   2021 11-19 kl. 19.15 
Plats:   Föreningslokalen 
 
Närvarande styrelsemedlemmar: Kent Pettersson  Ordförande   
   Kjell Nordberg  Sekreterare 
   Niclas Ohlander 
   Christer Jakobsson 
   Ulf Nilsson II 

Lars Öberg 
Björn Lindkvist 
 

 
Närvarande 31 medlemmar  och två gäster Thomas Uddin och Tomas Lindh 
 
Kvällen inleddes med att vi gästades av Roger Erixon som på ett gripande sätt talade om sin 
cancer. Han presenterade också sin stiftelse RELight som på olika sätt hjälper cancersjuka 
människor. Roger talade också om den aktuella Cancergalan. Rungande applåder!
      
   
§ 1 Öppnande 

 Ordförande Kent Pettersson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
§ 2 Dagordning 

 Dagordningen godkändes. 
 
§ 3 Föregående protokoll 

 Protokollet från 15 oktober upplästes och godkändes. 
 

§ 4 Inval och ballotering. 
 ------  
§ 5 Ekonomi 

 Dagens saldo uppgår till 333 984 kronor och obetalda fakturor uppgår till ca 
35 000 kronor. 

 Kassören meddelade att några personer ännu sladdar med årsavgiften. Är 
den inte betald vi årsskiftet utesluts de, helt enligt våra stadgar. 
  

§ 8 Rapporter och skrivelser 
 Styrelsen informerade att vi införskaffat nya flaggor. Emblemet är vitt på blå 

botten. Den tidigare flaggan som var vit blev väldigt smutsig fort av väder 
och vind. 

 Tackbrev från våra fadderbarn har också inkommit 
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§ 7 Fastigheten  
 Björn Lindkvist informerade om att Sexrumslägenheten högst upp är 

uppsagd. 
 Ett nytt badrum skall byggas i densamma. 
 Styrelsen utreder ifall den går att bygga om till två mindre lägenheter och 

vad det skulle innebära tidsmässigt och ekonomiskt.  
 Det finns intresse för att hyra i nuvarande storlek, men inget är ännu 

bestämt. 
 Lägenhetsbesiktningar kommer att ske den 14 december. 

 
§ 8 Stipendier och Hjälpverksamhet 

 Vi fortsätter att stödja våra fadderbarn Mark James och Cassie. 
 Överskottet på kvällens lotteri 1200 kronor plus lika mycket från föreningen 

skänkes till Roger Erixons stiftelse RELight. 
 Styrelsen har beslutat att ge Frälsis och Birkagården vardera 5000 kronor i 

julgåva, 
 
§ 9 Nya Medlemmar 

 Thomas Uddin och Tomas Lindh. 
  
§ 10 Övriga frågor 

 Mötesvärdar på julmötet blir Tomas Nilsson, Ola Georgsson och Age 
Thomasson. 

 I köket Torbjörn Holmberg, Mats Kvarnberg, Lars Öberg, Ulf Wickman och 
undertecknade med hjälp av Pranom och Pranee  

§ 11 Nästa möte och Avslutning 

 Styrelsemöte 13/12 och föreningsmöte 17/12 

 Ordföranden förklarade mötet avslutat. 
 
 Peter Lindström auktionerade ut en låda hemgjord Glögg till förmån för 

Roger Erixons Stiftelse. Lars Öberg ropade in lådan för 5000 kronor!  
 

 
Kvällens mat bestod av Sill med tillbehör och Fläsfilé med potatisgratäng. 
Mycket uppskattat. 
 Behjälpliga under kvällen: Inge Ahlkvist, Mats Skoglund och LG Lundgren. 
Vid kaffet hurrades det för Ärevördiga Visby Arbetareförening. 
 Kvällen avslutades sedan med trevlig samvaro och club.  
Trevligt att så många kom, känns som att vi är igång på riktigt. 
Endast max 50 medlemmar på julbordet  och inga gäster. 

 
 
 
Visby den 21 november 2021 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
…………………………………. ………………………………………. 
Kjell Nordberg, Sekreterare Kent Pettersson, Ordförande 
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