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Styrelsens arbete
Styrelsen har haft 11 protokollförda möten inklusive årsmöte och konstituerande möte.
Styrelsearbetet består av att planera och genomföra fortbildande aktiviteter för
medlemmarna samt att bidra till fler guider på Gotland. Det har de två senaste åren

inneburit att alltmer arbete lagts på att även bidra till utvecklingen av grundläggande
utbildning och av certifieringsprocessen.

Arvoden vid guideuppdrag för Gotland Excursion, Gotlands Guide &
Kryssningsservice
Enligt upphandling ökar arvodet 2020 med 3 %

Februari
Årsmöte på Scandic i Visby, Villa Manhem. Efter förhandlingar såg vi föreställningen ”Som
berusad av din närhet”. Berättelsen om Johnny Roosvall och Ellen Roosval von Hallwyls
kärlekshistoria framförd av Sven Norberg.

Mars
Vi fick en visning bakom kulisserna på Landsarkivet. Initiativtagare Hannah Storm.

April
Vandring i Visby - Berit Ångman Svedjemo som berättade om och visade en del av den
offentliga konsten i stan.

Maj
Vi åker till Lilla Karlsö och får en visning där, det var årets vårutflykt. Läs mer på hemsidan!
Vi besökte Petesgården och fick en visning av de nya arrendatorerna, Mimmi Gibson och
Tomas Lindström, som berättade hur livet på gården var när Ada Block levde och bodde där.
Vandring från Lasarettet med tema hälso- och sjukvårdens historia på Gotland.
Initiativtagare och guide Arne Lundberg.

Juni
Träff på Medeltidsveckans nya lokaler i Gamla Apoteket. Susanne de Pauli, som på deltid
tillsammans med Björn Sundberg på heltid jobbar med medeltidsveckan, berättade om
stiftelsen och dess arbete. Veckan ändras varje år och har ca 40 000 deltagare. Initiativtagare
Wiveka Schwartz.

September
Repris på vandring med Arne Lundberg med tema hälso- och sjukvården på Gotland.

Oktober
Höstutflykten gick till Klintehamn med omnejd. Peter Bäärnhielm berättade levande om
Vivesholm och dess borgar, vitalierna och tyska orden samt om Erik av Mecklenburg. Anna
Ulmstedt gav oss Donner och Wöhler och tog oss till Klintebys där ägaren Svante Runfeldt
förde oss till släkten Donners grav, en av de tre gravarna på privat mark på ön. Mart Marend
fick med sin berättarförmåga oss att se sländor och fågelliv och alla möjliga kryp trots att
årstiden inte var som mest gynnsam.

November
Föreläsning med Fredrik Blomgren utifrån hans bok ”De arkitektoniska vidundrens tid”.
Föreläsning i samarbete med Vuxenskolans guideutbildning. Tema jordbruk, skog och miljö.

December
Guideportal på hemsidan där alla medlemmar har möjlighet att presentera sig med bild och
text. Sidan är upplagd av Gunnar Bergfasth.
En rolig och lärorik julkalender fick vi via mail 1 - 24 december. Svaren finns på hemsidan.

Övrigt
*Föreningen inledde våren 2019 ett större samarbete med Vuxenskolans guideutbildning,
där GGF:s medlemmar varit aktiva i praktikvandringar på engelska och svenska samt
bussturer både söderut och norrut på ön. Arvodet till guider samt busskostnad betalades av
Gotland Excursion. Samarbetet fortsätter under höst och vår.
*Styrelsens medlemmar har deltagit i styrgrupp och projektgrupp gällande
guideutbildningsprojektet i Gotlands museums regi. Projektet avslutades formellt i januari
2020. Projektet har utvecklats till ett fortsatt samarbete där Guideföreningen och Gotlands
museum tillsammans skall leda guideutbildningen med Studieförbundet Vuxenskolan som
huvudman. Målet är fortsatt hög kunskapsnivå, ökad praktik och värdskap/bemötande som
en integrerad del i utbildningen. Kostnaden skall hållas rimlig med ett breddat innehåll.
*GGF:s medlemmar har uppdaterat instuderingsfrågorna inför kommande auktorisation där
många anmält sig.

Samarbeten
Tack till Studieförbundet Vuxenskolan, Gotland Excursion, Gotlands Guide- och
Kryssningsservice, Bergkvarabuss, Gotlands Museum och Visby Stift för gott samarbete.
Vi vill även rikta ett varmt tack till Guideföreningens medlemmar Birgit Pauksztat och Kathy
Gow Sjöblom som leder sina egna kurser i tyska respektive engelska för medlemmarna.
Vi vill också speciellt uppmärksamma och tacka Janne Luthman som lett guideutbildningar
sedan 2007.

Medlemskap
GGF fortsätter att vara medlemmar i Botans vänner vilket innebär att alla Guideföreningens
medlemmar kan delta i alla evenemang som Botans vänner anordnar.

Mycket mer finns att läsa på vår hemsida: www.gotlandsguideforening.se
Visby 2020-02-05
Lotta Bogaeus

