Verksamhetsberättelse
för Gotlands Guideförening 2018
Medlemmar
Var vid verksamhetsårets utgång 170

Styrelsens sammansättning
Styrelsen har under året bestått av ordförande Gunilla Lauström, vice
ordförande Sven-Åke Asklander, kassör Marina Guldström,
sekreterare Lotta Bogaeus, ledamöter Gunnar Bergfasth, Julia Lindell
och Gunnar Bäck
Revisor har varit Leena Olsson och revisorsuppleant har varit Carin
Backlund
Valberedningen har bestått av Jan Luthman (sammankallande) och
Berith Sernelius-Meier

Styrelsens arbete
Styrelsen har haft 10 protokollförda möten inklusive årsmötet och
konstituerande möte. Styrelsearbetet består av att planera och
genomföra fortbildande aktiviteter för medlemmar samt att bidra till
fler guider på Gotland.

Arvoden vid guideuppdrag för Gotland Excursion
Enligt upphandling ökar arvodet 2019 med 2,5%

Verksamhetsberättelse
Januari
*Utflykt till Stockholm och Vikingaliv, museet på Djurgården, ett 20
tal medlemmar närvarade.
*På föreningens uppdrag startade Kathy Gow-Sjöblom kurs på
engelska (18 personer) samt Inge Kahlström och Kjell Jarebjörk höll i
språkträffar på tyska (7 personer) med syfte att guider som guidat på
svenska skulle känna sig trygga med uppdrag på dessa språk.

Februari
*Årsmötet hölls i Tofta P18 med sedvanliga förhandlingar och även
en föreläsning av Per Wallin, stabschefen. 36 p närvarade.

Mars
*Wiveka öppnar upp sitt hem och berättar om helgon och kyrkans
attribut. Fullt hus dvs 25 p
*AW med fika i lokal på Gråbo där ca 12 närvarade för att lyfta frågor
och funderingar inför kommande guidesäsong.

April
*Vårutflykt som denna gång hade tema fisket på ön genom tiderna.
Nästan fullt i bussen!

*Kerstin från Bergmancenter informerade och berättade om Bergman
och om planerna inför sommaren, ca 24 intresserade var där.
*Träff för genomgång av frågor inför kommande auktorisation. Vi var
6 p.

Maj
*Föreningen anordnade och sponsrade för medlemmarna tre tillfällen
att gå HLR utbildning, sammanlagt närvarade 29 p.
*Kryssningskajen invigs och några av föreningens medlemmar
representerar.
*Per Widerström berättar på plats om Galgberget och dess
utgrävningar och vi går sedan in under och får intressant information
om försvarets anläggning där en populär aktivitet, ca 40 p närvarade.

Oktober
*Wiveka berättar om öns märkeskvinnor i allmänhet och Wilhelmina
Skogh i synnerhet, lokal Kupan Visby Norr och ca 15 medlemmar
närvarade.

November
*Höstutflykt som var spännande och denna gång var det tema lamm
med många informativa och intressanta besök under dagen, det ingick
även ett besök på Biogasanläggningen i Visby, 45 p blev vi på denna
utflykt.
*Torsten Svensson och Lars Bäckman berättar om det kyrkliga på ön,
ett 20 tal medlemmar samlades på församlingshemmet i Visby.

December
*AW med tema Säsongen 2018 där svar som kommit in från
medlemmar diskuterades.

Tack
Tack till Gotland Excursion, Tottes Bussar, Bergkvara Bussar,
Gotlands Museum, Visby Stift och Studieförbundet Vuxenskolan för
gott samarbete.

Övrigt
*GGF styrelse har representerats vid de under årets inbjudna
sammankomster till GCN ( Gotland Cruise Network ).
*Vi har under året haft ett flertal möten med Gotland Excursion.
*Flera av GGF medlemmar ingår i Gotlands Museums projekt, Sve
Guideutbildning, i både styrgrupp och projektgrupp.
*Rapporter från våra aktiviteter finns att läsa på föreningens hemsida.

Medlemskap
*GGF fortsätter att vara medlemmar i Botans vänner och i GCN.
Visby 2019-01-15
Lotta Bogaeus

