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 Verksamhetsberättelse för 

Visby Arbetareförening år 2020 
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Ordförande: Kent Pettersson, vice ordförande Arne Strandänger 
Skattmästare: Niclas Ohlander 
Sekreterare: Kjell Nordberg 
Övriga ledamöter: Björn Lindqvist, Christer Jakobsson Ulf Nilsson II 
Suppleanter: Harald Gröttvik, Lars Öberg 

 
Revisorer: 

Inge Ahlqvist, Michael Pedersen och Lars-Martin Martinsson 
 

Ceremonimästare: 
Kent Pettersson, vice ceremonimästare Arne Strandänger 

 

Valberedning: 
Henry Henziger, Peter Lindström och Lars-Erik Jonasson 

 

Föreningssammanträden 
Föreningens ordinarie årsmöte hölls i vår lokal vid Kinbergs plats den 
21 februari 2020 
Föreningen har tyvärr inte kunnat hålla några månadsmöten under året 
på grund av coronan. 

 
 

Styrelsesammanträden 
Styrelsen har under året hållit 8 protokollförda styrelsemöten. 
April, maj och november ställdes in på grund av smittoläget. 
Styrelsen konstituerade sig den 24 februari 2020. 
 
 
 
 

 
Styrelsearbete 

Styrelsen har skött föreningens representation vid uppvaktningar. Styrelsen har 
också företrätt föreningen i egenskap av hyresvärd i föreningens fastigheter.  
Styrelsen har ansvarat för fastigheternas förvaltning och drift, och därtill 
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hörande ekonomiska beslut. Medel har avsatts till hjälpverksamhet och till 
stipendiefonden. 
Ett antal månadsbrev har skickats ut för medlemmarnas uppdatering om 
händelser och styrelsens arbete. 

  

Medlemsstatistik 
Vid årets slut uppgick medlemsantalet till 124, varav 60 är 
avgiftsbefriade efter 20 årigt medlemskap. 
 
Tyvärr har Leif Ahlberg avlidit 2020 efter lång kamp. 
Vi känner alla stor saknad.  

 

Fastigheten: 
 Lokalansvarig: 
 Christer Jakobsson 
 

 Fastighetskommitté: 
Björn Lindkvist och Lars Öberg. 

 
Ett nytt kodlås har monterats på framdörren till vårt hyreshus. 
En städdag genomfördes den 12 september. 
I övrigt har normal fastighetsförvaltning fortgått. 
Åtgärdslistan är kort. 
 

Fadderbarn och Hjälpverksamhet. 
Våra bidrag till våra fadderbarn Mark James och Famela  har fortgått. 
De har fått 400 kronor var i månaden. 
Famela har dessutom fått 2000 kronor som bidrag till husbygge. 
HAPFF har  fått 5000 kronor till jul. 
Kvinnojouren Amanda, Frälsis och Birkagården har fått 5000 kronor i stöd. 
Lars Öbergs barnbarn Emma har fått ett studiestipendium på 1500 kronor. 

 
 

Slutord  
 
 KM i golf vanns av Tomas Nilsson 
Föreningen fortsätter även sin strävan att vara en god hyresvärd med nöjda 
hyresgäster. Vi har inte hyrt ut vår föreningslokal till SKL under 
Almedalsveckan. 
Ekonomin är ändå god. 
Styrelsen hoppas verkligen att vi kan komma igång med hela vår verksamhet 
snarast. 

 
 
 

Kent Pettersson  Kjell Nordberg 


