Gotlands Guideförening höll årsmöte i Rindiborgen lördagen den 20 februari.
Ett sextiotal medlemmar infann sig till det utlysta årsmötet. På programmet fanns inledningsvis en
rundvandring i den gamla Rindiborgen. Efter detta följde en mycket spännande presentation av ett
för Gotlands framtid viktigt forskningsprojekt. Mötet avslutades med de traditionella
årsmötesförhandlingarna.
FORSKNING - I startgroparna inför en expanderande Turism Consuelo Griggio, antropolog, forskare om turism och nyutbildad Gotlandsguide, berättade om ett
MYCKET INTRESSANT nytt projekt vid Campus Gotland. Ett projekt som studerar hur besöksmål,
besökare och besökta formas genom turistguiders verksamhet i Visby och på Gotland.
Den övergripande frågan söker svar: -Hur skapas Gotland som hållbar turistdestinationGotlands guideförening är naturligtvis mycket intresserade av att följa Consuelo och denna viktiga
forskning.

Consuelo Griggio
presenterar sin forskning.
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STYRELSEMÖTE
Efter en god fisklunch vidtog årsmötet i Rindiborgen, med traditionella förhandlingar.
Nya i styrelsen valdes Lotta Bogaeus, Kathy Gow-Sjöblom och Gunnar Bergfasth.
Styelsen konstituerade sig enligt följande: ordförande Gunilla Lauström, kassör Marina Guldström,
sekreterare Lotta Bogaeus, ledamöter Ulf Nilsson, Margitha Hultin, Kathy Gow-Sjöblom och Gunnar
Bergfasth.

Som Revisor valdes åter Jenny Nordström och Revisorssuppleant Leena Olsson. Valberedning är
Janne Luthman och Berith Sernelius-Meier.

VERKSAMHETSBERÄTTELSEN
I berättelsen om det gångna årets verksamhet fanns prov på imponerande insatser från styrelsen.
Under året hade föreningen arrangerat 9 fortbildningstillfällen om både historik och nutid. Årsmötet
hölls i Gotlands Tingshus, där lagman Mikael Mellqvist höll ett mycket inspirerande anförande om
utveckling av brott och straff, lagar och den nära arkitekturen och konsten.
I mars gjorde guideföreningen studiebesök på Puma ungdomsgård, där deras gedigna
ungdomsverksamhet presenterades.
Fjolårets traditionella Vårutflykt gick till Fårö med Calle Brobäck som mycket uppskattad ciceron. I
april lyckades föreningen få ett besök till Ryska kyrkan med den eminenta guiden Lars Kruthof.
I maj föreläste Kerstin Blomberg om emigrationen runt förra sekelskiftet. Hon levandegjorde några
fåröbors levnadsöden då de utvandrade för att söka ett nytt liv.
Höstutflykten hölls i september och började vid Fröjel kastal där kulturgeografen och arkeologen
Dan Carlsson initierat berättade om utgrävningarna i Fröjel hamn. Efter lunchen i Gumbalde, Stånga
förevisade vår erkände gotländske inspiratör Wiveka Schwartz olika skulpturer.
Vi besökte därefter Mästerbys 1361 museum.
I oktober blev det en uppskattad kvällsvandring med antikvarie Gun Westholm. Hon förevisade
Donnerska husets medeltida källare, Gamla Apoteket och Häggska huset.
Den 13 oktober samlades vi på Kupan. Arkeolog NyBjörn Gustafsson berättade om Stora Karlsö och
de märkliga utgrävningarna i grottan Stora Förvar.
Avslutningsvis, i november, berättade Regionens ekostrateg Helena Andersson allt om biogas och
sopsortering på ön.

Presentation av RINDIBORGEN
Kårens ordförande Erik Palmgren visade tillsammans med Nils-Erik Norrby runt i det gamla
badhuset. Arkitekt Carl R Lindström hade ritat det klassiska badhuset som färdigställdes för drygt
hundra år sedan. LortSverige skulle skrubbas. Ett andraklassens bad fanns i källaren, medan det
ståndsmässiga folket huserade i våningen över, där också bassängen fanns. I våningsplanet ovanför
var den kvinnliga badavdelningen med möjlighet till att sola. Ångmaskiner såg till att pumpa
havsvatten till bassängen. Stadens brandförsvar utnyttjade även badhuset som vattendepå.
Fortfarande har många gotlänningar har minnen av sina bad där. Regionen äger fastigheten. Rindi,
Campus Gotlands Studentkår huserar i största delen av huset. Den gamla bassängen är idag
överbyggd men rummet vittnar fortfarande om sin gamla funktion som ett klassiskt
sekelskiftesbadhus.

