
 

Årsmöte för Gotlands Guideförening 2020-02-15 

Plats: Restaurang Visborg. 57 deltagare. 

1. Ordförande Gunilla Lauström hälsade alla välkomna och 

förklarade årsmötet öppnat. 

 

2. Mötet ansåg årsmötet stadgeenligt utlyst. 

 

3. Dagordningen godkändes. 

 

4. Gunilla Lauström valdes till mötets ordförande. 

 

5. Lotta Bogaeus valdes till mötets sekreterare. 

 

6. Agneta Gardinge och Mailis Ahvenus valdes till justerare av protokollet tillika 

rösträknare. 

 

7. Verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes. 

 

8. Resultat- och balansräkning föredrogs av kassör Marina Guldström och godkändes. 

 

9. Revisionsberättelsen föredrogs av revisor Leena Olsson och godkändes. 

 

10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den tid som revisionen avser. 

 

11. Ordföranden läste upp verksamhetsplan för första halvan av 2020. Datum finns att se 

på GGF:s hemsida.  

Kathy Gow Sjöblom berättade då också att hon håller i en ”avrostning” den 4 april på 

engelska inför säsongen, i samband med att den nya engelska Visbyboken kommer 

ut. 

 

12. Mötet godkände medlemsavgiften 150 kr för 2021. 

 

13. Styrelsen informerade att arvodesförhandlingar i vanlig ordning förts med Gotland 

Excursion samt Gotlands Guide-& Kryssningsservice och att ökning skett för 

säsongen 2020 med 3%. Samt att all tid utöver 20 minuters inställelsetid på 

kryssningskajen betalas enligt arvode. Arvodeslistan skickas som alltid till Gotlands 

Museum. 

Medlemmarna diskuterade flera önskemål inför nästa förhandling (2021), vilka 

styrelsen noterade. 

 

 



 

14. Val av styrelsemedlemmar 

A. Gunilla Lauström omvaldes till ordförande på ett (1) år. 

B. Följande ledamöter valdes på två (2) år: 

Lotta Bogaeus – omval 

Sven-Åke Asklander – omval 

Marie-Louise Andersson – omval 

 

Följande ledamöter har ett (1) år kvar på sina perioder: 

Marina Guldström 

Gunnar Bäck 

Per-Lennart Karlsson 

     

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

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

E. Mötet valde Jan Luthman (sammankallande) och Berith Sernelius-Meier till  

Valberedning på ett (1) år. 

 

15. Inga motioner hade inkommit. 

 

16. Övriga frågor. 

• Kjell Larsson redogör från mötet i veckan hur diskussionerna går gällande risken 

för begränsad busstillgång. En arbetsgrupp med alla inblandade parter ska bildas.  

• Fråga kom varför den planerade Danmarksresan ej blev av. Orsaken var att alltför 

få anmälde sig.  

• Några medlemmar framförde frågan varför inte Sveguideauktorisationen gällde 

för att få det högre beloppet (det auktoriserade arvodet).  

 

17. Ordförande förklarade mötet avslutat. 

Efter bensträckare och fika lyssnade vi ca 60 min till Ulf Palmenfelt. Fanns möjlighet 

att köpa hans bok ” Sumpkärret blev ett varumärke”. 

 

Sekreterare                                                                                        Ordförande 

 

 

Lotta Bogaeus                                                                                    Gunilla Lauström 

 

Justerare                                                                                             Justerare 

 

Agneta Gardinge                                                                               Mailis Ahvenus 

 

 


