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Protokoll fört vid föreningsmöte med Visby Arbetareförening 
 
Tid:   2022-11-18 
Plats:   Föreningslokalen 
 
Närvarande styrelsemedlemmar: Mats Kvarnberg                              Ordförande   
   Kjell Nordberg  Sekreterare 
   Niclas Ohlander 
   Björn Lindkvist 
   Lars Öberg 
   Leif Pettersson 

Kent Pettersson 
Ulf Nilsson II 
   

Ej närvarande:  Peter Lindström   
    
    
 
Närvarande medlemmar: 33 stycken och gästerna Staffan Thurgren (inval) , Nils Calamnius 
och Mattias Nordberg. 
    
§ 1 Öppnande 

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

 Dagordningen godkändes 
 
§ 3 Föregående protokoll 

 Protokollet från föregående möte 2022-10-21 upplästes och godkändes. 
 

§ 4 Inval och ballotering. 
 Staffan Thurgren invaldes i vår förening på sedvanligt sätt, 

han hälsades välkommen att sitta ner.         
§ 5 Ekonomi 

 Dagens saldo uppgår till 323 540 kronor och obetalda fakturor uppgår till ca 
55 000 kronor. 

  
§ 6 Rapporter och skrivelser 

 Brev från våra fadderbarn har inkommit och de gör stora framsteg i sina 
studier. 

  HAPFF:s 10-årsjubileum på Joda var väldigt fint. Kändes bra att vi hjälper. 
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§ 7 Stipendier och Hjälpverksamhet 
  

 Styrelsen har beslutat att ge Birkagården och Frälsningsarmén Gotland 
vardera 5000 kronor i julgåva. 

 Våra fadderbarn får förutom vårt månatliga stöd på 400 kronor, 500 kronor 
var i julgåva. 

 Lars Martinsson tackade på sin dotter Linneas vägnar för hennes 
studiestipendium. 

 Ett förslag om att höja stipendiet från 1500 kronor till 2000 kronor togs emot 
positivt. Undertecknad påpekade att övre åldersgräns är 26 år. 
 

§ 8 Nya Medlemmar 
 Se gästlistan ovan. 

  
§ 9 Övriga frågor 

 En förslagslåda har lagts upp på hemsidan. Styrelsen hoppas att få in förslag 
och idéer vad vi kan utöka våra möten med. 

 Michael Pedersen talade varmt om vår resa till Tallinn 
 Mats Kvarnberg hoppades att Björn Strömberg snart kan besöka oss, han blir 

sakta bättre den gode kämpen. 
 150-årskommitéen meddelade att jubiléet kommer att avhållas lördagen 20 

maj i vår lokal och trädgård. Då bjuds även våra respektive in. Fortsättning 
följer. 

 Undertecknad meddelade följande mat och julvärdar inför julmötet: 
Torbjörn Holmberg, Ulf Wickman, Mats Kvarnberg, Lars Öberg, Kent 
Pettersson, Leif Pettersson, Håkan Olsson och undertecknad. 

§ 10 Nästa möte och Avslutning 

 Styrelsemöte 12/12 och föreningsmöte 16/12 

 Ordföranden förklarade mötet avslutat. 
 
Kvällens mat bestod av Sill med tillbehör och Biff Lindström. 
Kul att så många kom. 
 Behjälpliga under kvällen: Mats Skoglund, Inge Ahlqvist och Lars Öberg. 
Vid kaffet hurrades det för Ärevördiga Visby Arbetareförening. 
 Kvällen avslutades sedan med trevlig samvaro och club.  
 
 
 

 
 
 
Visby den 21 november 2022 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
…………………………………. ………………………………………. 
Kjell Nordberg, Sekreterare Mats Kvarnberg Ordförande 
 
 


