Årsmöte för Gotlands Guideförening 2018-02-17, i Försvarets lokaler på Tofta
skjutfält.
§1. Mötet öppnades och inleddes med en tyst minut för Lars Norrby
§2. Mötet ansåg årsmötet stadgeenligt utlyst
§3. Dagordningen godkändes
§4. Gunilla Lauström valdes till årsmötets ordförande
§5. Lotta Bogaeus valdes till årsmötets sekreterare
§6. Jan Luthman och Per Lennart Karlsson valdes till justerare av protokollet
§7. Verksamhetsberättelse lästes upp och godkändes
§8. Resultat och Balansräkning lästes upp och godkändes
§9. Revisionsberättelse lästes av Leena Olsson och godkändes
§10. Mötet godkände styrelsens ansvarsfrihet
§11. Mötet godkände valberedningens förslag på styrelsens sammansättning av
styrelse dvs sex ledamöter plus en ordförande
§12. Gunilla Lauström valdes till ordförande på ett (1) år
•

Följande personer valdes på två (2) år:
Marina Guldström - omval
Gunnar Bergfasth - omval
Gunnar Bäck – nyval, efter avgående Ulf Nilsson

•

På ett (1) år, fyllnadsval, valdes
Julia Lindell, efter avgående Kathy Gow-Sjöblom

•

Sven-Åke Asklander och Lotta Bogaeus har ett (1) år kvar vardera

•

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

•

samt Carin Backlund till ny revisorssuppleant, efter avgående AnnKatrin Sörensdotter Dahlskog

•

Till valberedning på ett (1) år valdes Jan Luthman som
sammankallande samt Berith Sernelius-Meier

§13. Mötet valde oförändrad årsavgift dvs 150:- inför 2018 samt 2019
§14. Styrelsen fick förnyat förtroende att förhandla om arvode med Gotland
Excursion. Förhandling kommer att ske hösten 2018 inför säsongen 2019. Vi tar
även med oss frågan om huruvida arvode på andra språk än svenska och
engelska bör ha ytterligare höjt arvode. Även fråga om lika lön för lika arbete
kom upp, diskussion följde, se bilaga 1.
§15. Inga inkomna motioner
§16. Övrig information och frågor
1. Språkkurser pågår i engelska och på tyska i GGF's regi. Kathy GowSjöblom håller i engelskakursen. Inge Kahlström och Kjell Jarebjörk
hjälps åt med tyskakursen. Vi har även fått ett bidrag från Gotland
Excursion som vi direkt önskat åt just språkkurserna. Bidraget kan då ge
ledarna ett litet arvode, då kurserna är gratis för medlemmar.
2. Vi läste upp motiveringen till diplomet med medföljande penningbidrag
på 5000 kronor som vi Guideföreningen fått av Hansa Event till vår
verksamhet. Glada!
3. Information om att vid bussutflykter betalar GGF 1/3, GE 1/3 och Tottes
bussar 1/3. Tacksamma för samarbete!

4. Vi jobbar på mer samarbete även med de nyare uppdragsgivarna,
förutom som alltid med Gotland Excursion. Glädjande!
5. Jan Luthman informerar om möte med Fornsalen och om SveGuide,
samt om guideutbildningarna, se bilaga 1 och 2.
6. När det gäller frågan ”bilkörande guide”, är det från och med 2018 inte
något som G.E erbjuder sina kunder. Där gäller säkerhetsaspekten. Så
Guideföreningens rekommendation är att inte åta sig sådana uppdrag.
7. Gunilla informerade om kommande aktiviteter
§17. Avtackning av avgående ledamöter och revisorssuppleant
§18. Mötet avslutas
Årets årsmöte med 35 medlemmar avslutades med intressant föredrag av
Major Per Wallin om verksamheten och upprustandet av försvaret på ön.
Därefter därefter följde lunch och lotteri med fina priser.
Styrelsen tackar för förtroendet och ser fram mot ett roligt verksamhetsår.
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