Gotlands Guideförenings årsmöte 18 februari 2017 i Whiskyfabriken Roma
Inleddes med en tyst minut för de medlemmar som lämnat jordelivet. Gunilla
läste upp några fina ord om var och en.
1. Mötet öppnas
2. Årsmötet ansågs stadgeenligt utlyst
3. Dagordningen godkändes
4. Gunilla Lauström väljs till mötets ordförande
5. Lotta Bogaeus väljs till mötets sekreterare
6. Peter Bäärnhielm och Per-Lennart Karlsson väljs till justerare av protokollet
7. Verksamhetsberättelse
Läses och godkänns av mötet
8. Resultat och balansräkning
Redovisas och godkänns av mötet
9. Revisionsberättelsen
Jenny Nordström läser revisionsberättelsen och godkänns av mötet
10. Mötet säger ja till att styrelsen får ansvarsfrihet
11. Mötet säger ja till att styrelsen skall bestå av sex ledamöter samt en ordförande
12. a, Gunilla Lauström väljs till ordförande på ett år till 2018
b, Lotta Bogaeus väljs på två år till 2019
Kathy Gow-Sjöblom väljs på två år till 2019
Sven-Åke Asklander, ny ledamot, väljs på två år till 2019

Sven-Åke har även tackat ja till förtroendeuppdrag i Botans vänner
Marina Guldström, Ulf Nilsson och Gunnar Bergfasth sitter alla kvar ett år till 2018
c, Leena Olsson väljs till revisor på ett år till 2018
d, AnnKatrin Sörensdotter Dahlskog väljs till revisorssuppleant på ett år till 2018
e, Valberedning väljs på ett år till 2018
Jan Luthman (sammankallande) och Berith Sernelius-Meier
13. Medlemsavgiften fastställs till 150:- år 2017
14. Guidearvodet som fastställdes med en ökning på 2,4 % 2017
Nya förhandlingar kommer ske under 2017 för nästkommande två år. Medlem har skickat
skrivelse att vid guidning kombinerad med bilkörning borde arvodet vara högre. Styrelsen
började i höstas kolla upp försäkringar etc och fortsätter med det arbetet vid kommande
förhandlingar.
15. Inga motioner har inkommit
16. Övriga frågor
* Jenny tackas av
*Medlem säger att han tycker vi har en mycket bra hemsida nu, att han önskar att vi
använder pengar från balanskontot att subventionera någon studieresa, t.ex till Birka,
samt att han tycker guideföreningen borde synas/medverka på Hansedagarna.
*Viveka Schwartz berättar om Botans vänner som vi är medlemmar i.
*Medlem ger styrelsen beröm för gott arbete.
*Gunilla tackar styrelsen för gott arbete 2016 och avslutar mötet.
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