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Protokoll fört vid föreningsmöte med Visby Arbetareförening 
 
Tid:   2022-04-15 
Plats:   Föreningslokalen 
 
Närvarande styrelsemedlemmar: Mats Kvarnberg  Ordförande   
   Kjell Nordberg  Sekreterare 
   Ulf Nilsson II 

Kent Pettersson 
   

Ej närvarande:  Björn Lindkvist 
   Niclas Ohlander 
   Peter Lindström 
   Leif Pettersson 
   Lars Öberg 
 
Närvarande medlemmar: 11 stycken och gästen Sven Uddin. 
    
 
§ 1 Öppnande 

 Ordförande Mats Kvarnberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
§ 2 Dagordning 

 Dagordningen upplästes och godkändes. 
 
§ 3 Föregående protokoll 

 Protokollet från föregående möte 2022-03-18 upplästes och godkändes. 
 

§ 4 Inval och ballotering. 
 Gästen Sven (Svisse) Uddin presenterade sig och den efterföljande 

balloteringen utföll gynnsamt. Sven kommer att invigas nästa gång han 
kommer.          

§ 5 Ekonomi 
 Dagens saldo uppgår till 334 290 kronor och obetalda fakturor uppgår till ca 

120 000 kronor. 
 Vi väntar ännu på en del räkningar för lägenhetsrenoveringen. 

  
§ 6 Rapporter och skrivelser 

 Familjen Nordberg/Liljenberg har flyttat in i den renoverade lägenheten 
högst upp. 

 Styrelsen har beslutat att ge ett bidrag på 5 000 kronor till Boy Larsson, som 
skall ge ut en bok om gotländska original i höst. 
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§ 7 Stipendier och Hjälpverksamhet 
  

 Vårt stöd till våra fadderbarn fortgår som vanligt. 
 
 
§ 8 Nya Medlemmar 

 Inga nya förslag. 
 

  
§ 9 Övriga frågor 
 

 Styrelsen har beslutat att ha en städ- och pysseldag måndagen den 23 maj 
mellan 17 och 21. Kan bli trevligt.  

§ 10 Nästa möte och Avslutning 

 Styrelsemöte 16/5 och föreningsmöte 20/5 

 Ordföranden förklarade mötet avslutat. 
 
Kvällens mat bestod av Sillröra på Gotlandslimpa och Gravlax med Dillstuvad 
Potatis. Förfärdigad av undertecknad. 
Vi var inte så många men hade väldigt trevligt. 
 Behjälpliga under kvällen: Arne Strandänger och Torbjörn Holmberg. 
Vid kaffet hurrades det för Ärevördiga Visby Arbetareförening. 
 Kvällen avslutades sedan med trevlig samvaro och club.  
 
 
 

 
 
 
Visby den 17 april 2022 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
…………………………………. ………………………………………. 
Kjell Nordberg, Sekreterare Mat Kvarnberg, Ordförande 
 
 


