Årsmöte för Gotlands Guideförening 2019-02-09
Plats: Villa Manhem på Scandic i Visby. 45 deltagare.
1. Ordförande Gunilla Lauström hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet
öppnat.
2. Mötet ansåg årsmötet stadgeenligt utlyst.
3. Dagordningen godkändes efter att punkt 20 lades till efter punkt 10 på
dagordningen.
4. Gunilla Lauström valdes till mötets ordförande.
5. Lotta Bogaeus valdes till mötets sekreterare.

6. Gösta Hagnell och Peter Bäärnhielm valdes till justerare av protokollet samt
tillika rösträknare.
7. Verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes, efter ändringen att det var
18 anmälda deltagare vid den engelska utbildningen våren 2018 som leddes av
Kathy Gow-Sjöblom. De tyska språkträffarna leddes av Inge Kahlström och
Kjell Jarebjörk.
8. Resultat- och balansräkning föredrogs och godkändes efter att frågor och
synpunkter diskuterats. Större inköp av i detta fall kepsar och pins bör visas
som tillgång istället för att visa minusresultat.
Kassören Marina Guldström framförde att vid inbetalningar skall ärende och
namn framgå.

9. Revisionsberättelsen föredrogs av revisor Leena Olsson och godkändes.
10.Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.
Paragraf nr 20:
Det nya verksamhetsåret. Efter frågor, synpunkter och förklaringar beviljades
styrelsen mandat att använda max 25.000 kr från placeringskontot; att nyttjas
för museiinträden m.m, vid den planerade Danmarksresan i september 2019.
Bilaga nr: 1.
Kassören framförde att föreningen har ett utmärkt samarbete med
Studieförbundet Vuxenskolan.
11.Mötet godkände valberedningens förslag att styrelsen består av sex ledamöter
samt en ordförande.
12. A)

B)

Gunilla Lauström omvaldes till ordförande på ett (1) år
Följande personer valdes på två (2) år:
Sven-Åke Asklander – omval
Lotta Bogaeus – omval
Marie-Louise Andersson – nyval
Följande personer har ett (1) år kvar:
Gunnar Bäck
Marina Guldström
Följande nyval på ett (1) år:
Per-Lennart Karlsson (fyllnadsval för Gunnar Bergfasth som avgår i
förtid)

C)

Mötet omvalde Leena Olsson till revisor på ett (1) år.

D)

Mötet omvalde Carin Backlund till revisorssuppleant på ett (1) år.

E)

Jan-Olof Luthman (sammankallande) och Berit Sernelius-Meier.
omvaldes till valberedning på ett (1) år.
Styrelsen tackar valberedningen för väl utfört arbete.
13. Mötet godkände medlemsavgiften 150 kr för 2020.
14. Guidearvoden ökar med 2,5% 2019. Styrelsen informerade om att

förhandlingar förts med Gotland Excursion om att guidningar på övriga språk

borde ha högre arvode än guidningar på svenska och engelska. Detta gick inte
igenom i år.
15.Inga motioner hade inkommit.
16.Övriga frågor.
● Praktiska guidekurser
Styrelsen har tillsammans med Janne Luthman arbetat hårt med att få fram en
kurs med praktisk guidning, alltså träningstillfällen, för ännu inte
färdigutbildade guider, samt för guider som vill ha mer erfarenhet inför längre
guideturer på landet.
Det blir då flera tillfällen under våren då alla anmälda deltagare får träna på att
guida i stan, samt att själva finna material att berätta om. Både på svenska och
engelska, eventuellt övriga språk om frågan uppstår. Dessutom blir det två
bussturer, norr- och söderut. Detta kommer att ske under mars och april, vi har
i dagsläget ca 20 anmälda.
Gotland Excursion och Bergkvara buss bidrar finansiellt, styrelsen som
tillsammans med Janne leder träningstillfällena gör det för låga arvoden.
Deltagarna går gratis.
● Några medlemmar undrade om de som nu går SveGuideutbildningen i

Gotlands Museums regi kommer att ha fördelar kommande säsong. Styrelsen
svarar:
” Alla guider har, oberoende av vilken Gotländsk guideutbildning de
gått/går, samma chans till uppdrag. Förhoppningsvis blir vi fler guider
som delar på fler uppdrag.”
● På frågan om auktorisationerna via GE fortsätter är svaret ja.
● Medlemmar framförde synpunkter på att kryssningsbåtarnas tolkar inte
alltid klarar av att tolka; de kan inte engelska språket tillräckligt bra, eller
tycker att de själva gör jobbet bättre utan guiderna. Därför säger de helt andra
saker än guiderna vill berätta för gästerna.
Styrelsen tar med medlemmarnas synpunkter till Gotland Excursion. Förslag
kom även upp på att utforma en lista på svåra tekniska ord, för
vidarebefordring till tolkarna på båtarna.
(Vi fick efter mötet även förslag på att vi guider försöker förenkla vårt
berättande, samt korta ner det vi vill säga, för att underlätta samarbetet mellan
tolk och guide.)
17. Ordförande framför ett tack till de två avgående styrelseledamöterna, Gunnar

Bergfasth och Julia Lindell, för mycket gott arbete under året.

18.Övrigt
Hedersmedlem.
Styrelsen föreslog Wiveka Schwartz som hedersmedlem i guideföreningen.
Årsmötet biföll förslaget med acklamation. Den nyblivna hedersmedlemmen
förärades med diplom, blommor och keps. Styrelsens motivering m.m framgår
av Bilaga 2.
19.Ordförande förklarade mötet avslutat.
Efter bensträckare och fika spelade Sven Norberg, med stor inlevelse och hjärta,
upp teatern om Muramarisparet Johnny Roosvall och Ellen Roosvall von Hallwyls,
kärlekshistoria. Underbart med så mycket kärlek på en helt vanlig lördagsmorgon!
Dagen avslutas med lunch bestående av soppa och sallad.
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Bilagor:
Nummer 1: Paragraf 20: Danmarksresan - diskussioner och beslut.
Nummer 2: Hedersmedlem, styrelsens förslag och text till Hedersdiplomet.
Nummer 3: Verksamhetsberättelse

