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 Verksamhetsberättelse för 

Visby Arbetareförening år 2021 
 

Styrelsens sammansättning: 
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 
 

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

Föreningssammanträden 
Föreningens  årsmöte hölls i vår lokal vid Kinbergs plats den 20 
augusti.På grund av pandemin blev årsmötet uppskjutet ett flertal 
gånger. 
Mötet beslöt att sittande funktionärer fortsatte till ordinarie årsmöte 
2022. 
Föreningen har under året hållit tre protokollförda möten. Julmötet 
genomfördes utan protokoll.   
Föreningsmötena måste anses varit välbesökta under rådande 
omständigheter. 
Vi har haft besök av Roger Erixon som höll ett gripande anförande om 
sin cancer och sin cancerfond RELight. 
Julbordet ordnades av oss själva och var som vanligt väldigt uppskattat. 
 

Styrelsesammanträden 
Styrelsen har under året hållit nio protokollförda styrelsemöten. 
 

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 
hörande ekonomiska beslut. Medel har avsatts till hjälpverksamhet och till 
stipendiefonden. 
Protokoll från avhållna föreningsmöten har publicerats på föreningens hemsida. 
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Medlemsstatistik 
Under året har Lennart Lawergren valts in 
Vid årets slut uppgick medlemsantalet till 117. Flera medlemmar har 
avförts på grund av obetalda medlemsavgifter och på egen begäran. 
 

Dödsfall 
Tyvärr har hedersmedlemmen Karl-Erik Pettersson gått bort 93 år 
gammal. Även Lars-Erik Jonasson har lämnat jordelivet endast 70 år 
gammal. Bägge har genom åren haft en mängd uppdrag i föreningen. 
Lars-Erik satt i årets valberedning. 
Vi känner stor saknad efter två hedersmän. 

 

Fastigheten: 
 Lokalansvarig: 
 Christer Jakobsson 
 

 Fastighetskommitté: 
Björn Lindkvist och Lars Öberg. 
Normal fastighetsförvaltning har fortgått. 
Lägenheten längst upp är uppsagd och kommer att renoveras. 

 
 

Slutord  
 KM i golf vanns av Arne Strandänger. 
Föreningen har lämnat månatliga bidrag till HAPFF för hjälp till 
våra fadderbarn.  
Dessutom har Birkagården och Frälsis fått 5000 kronor var till jul. 
Gotlands Fotbollsförbund har fått 5000 kronor som bidrag fär utgivande av en 
jubileumsbok. 
Roger Erixon fick 2400 kronor till RELight.  
Stipendium har tilldelats Niclas Thomasson. 
Föreningen fortsätter även sin strävan att vara en god hyresvärd med nöjda 
hyresgäster. Uthyrningen av föreningslokalen har tyvärr varit sämre, viket 
medfört att våra intäkter minskat. Förhoppningsvis kommer 2022 bli bättre. 
Vi hoppas verkligen att vi kommer igång med hela vår verksamhet och att allt 
blir normalt igen. 

 
 
Kent Pettersson  Kjell Nordberg  

   


