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Protokoll fört vid föreningsmöte med Visby Arbetareförening 
 
Tid:   2022-05-20 
Plats:   Föreningslokalen 
 
Närvarande styrelsemedlemmar: Björn Lindkvist                              vice Ordförande   
   Kjell Nordberg  Sekreterare 
   Niclas Ohlander 
   Leif Pettersson 
   Peter Lindström 

Kent Pettersson   
Ej närvarande:  Ulf Nilsson II 
   Mats Kvarnberg 
   Lars Öberg 
 
Närvarande medlemmar: 25 stycken och gästerna Sven Uddin (inval). Staffan Thurgren, Bo 
Hemph och André Holmstedt. 
    
§ 1 Öppnande 

 Vice ordförande Björn Lindkvist öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
§ 2 Dagordning 

 Dagordningen upplästes och godkändes. 
 
§ 3 Föregående protokoll 

 Protokollet från föregående möte 2022-04-15 upplästes och godkändes. 
 

§ 4 Inval och ballotering. 
 Sven Uddin invaldes i vår förening på sedvanligt sätt.       

  
§ 5 Ekonomi 

 Dagens saldo uppgår till 147 033 kronor och obetalda fakturor uppgår till ca 
25 000 kronor. 

  
§ 6 Rapporter och skrivelser 

 Boy Larsson har tackat för vårt stöd på 5 000 kronor. Han har skänkt tre av 
sina tidigare utgivna böckertill vår förening. 

 Styrelsen har bestämt priserna för uthyrning av vår föreningslokakal enligt 
följande: 

 Medlemmar (inklusive övervåningen) 350 kronor. 
 Allmänheten fredagar och lördagar 2 000 kronor. 
 Allmänheten övriga dagar 1 500 kronor 
 Allmänheten dagtid 600 – 1 000 kronor 
 Den beslutade städ- och fixardagen flyttas till hösten. 
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§ 7 Stipendier och Hjälpverksamhet 
  

 Vårt stöd till våra fadderbarn fortgår som vanligt. 
 Undertecknad informerade om möjligheten att söka ett stipendium för barn 

och barnbarn som stöd för vidareutbildning efter gymnasiet. Stipendiet är på 
1 500 kronor. Ansökningsblankett kan laddas ner på hemsidan. 

 
§ 8 Nya Medlemmar 

 Se gästlistan ovan. 
  
§ 9 Övriga frågor 

 Vi hurrade för nyblivne världsmästaren och ledaren Peter Lindström som 
tillsammans med U 18 laget i ishockey vann VM för andra gången i rad. 
Stort!! 

 KM i golf har avgjorts på Gumbalde .  Vann gjorde Tomas Nilsson. Nästa 
års tävling kommer att spelas på Kronholmen 21/5 2023  

§ 10 Nästa möte och Avslutning 

 Styrelsemöte 12/9 och föreningsmöte 16/9 

 Ordföranden förklarade mötet avslutat. 
 
Kvällens mat bestod av Sill med tillbehör och Fläskfilé och potatisgratäng. 
Vi hade väldigt trevligt. 
 Behjälpliga under kvällen: Torbjörn Holmstedt, Peter Lindström och Christer 
Jakobsson. 
Vid kaffet hurrades det för Ärevördiga Visby Arbetareförening. 
 Kvällen avslutades sedan med trevlig samvaro och club.  
 
 
 

 
 
 
Visby den 23 maj 2022 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
…………………………………. ………………………………………. 
Kjell Nordberg, Sekreterare Björn Lindkvist, vice Ordförande 
 
 


