
 

  
 
Med skapandet av Gotlands Besöksnäring och Gotlands Kryssningsnätverk har ett 
nätverkande och ett sällan skådat genomlysande av Gotlands turistnäring skett. 
Det har inneburit att Gotlands Guideförenings ställning har stärkts som en viktig 
aktör för att utbilda, fortbilda och stödja Gotlands guider och ambassadörer. 
 
Årsmötet för 2018 fick vi möjlighet att hålla vid det militära området vid Tofta 
skjutfält. Stabschef Per Wallin välkomnade oss till en av de provisoriska 
byggnaderna.  

  

Årsmötet lockade ett knappt fyrtiotal förväntansfulla medlemmar. Det var med viss 
stolthet vår ordförande Gunilla Lauström kunde konstatera att 2017 års verksamhet 
varit både omfångsrik och intressant. Det kan nämnas besök i Roma Whiskyfabrik, 
kyrkodag med besök i flera kyrkor, vårutflykten till Norrlandas entreprenörrika 
socken, besöket på MARIES Café, Calle Brobäcks stadsvandring, Wiveka Schwartz 
kvällsvandring med besök i sitt hem, höstutflykten med besök i Jerker Eneqvists 
vikingatida Fröjel och lunch på Grå Gåsen med härliga berättelser av Bison och 
värdparet Håkan och Maria Ahlsten, Åke G Sjöberg öppnade sitt hem för oss och 
berättade historier ur sitt innehållsrika liv, i november förtrollade oss Eva Sjöstrand 
och Cathy Gow Sjöblom i ämnet Gotlands medeltida kyrkor. 
Dessutom hann vi med Inspirationsträff och After Work för våra duktiga och 
kunskapstörstande guider.   
År 2018 förväntas också bli ett lika intressant och späckat år av guideupplevelser. 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Bild 2. Sekreterare Lotta Bogaeus och ordförande Gunilla Lauström lyssnar till 
nestor Janne Luthman när han berättade om utbildning och kvalitetssäkring av våra 
guider. Spännande är också det samarbete som sker med Gotlands Fornsal. 

  
Bild 3. Stabschef Per Wallin berättade om Gotlands militära utveckling med 
historiska tillbakablickar. Hans intresse för guideyrket blev väldigt tydligt. Mycket 
uppskattat 



Årsmötet avslutades med att föreningen bjöd på smörgåstårta.  Tack till företagen i 
Visby som skänkte priser till vårt lotteri. Scandic Visby, Länsteatern på Gotland, 
Wessman & Pettersson och Fiket Österport. 

 
Styrelsen formerade sig som följer; Gunilla Lauström ordförande, Sven-Åke 
Asklander vice ordförande, Lotta Bogeaus sekreterare, Marina Guldström kassör, 
övriga ledamöter Gunnar Bergfasth samt nyvalda Gunnar Bäck och Julia Lindell. 
Cathy Gow Sjöblom och Ulf Nilsson avtackades för sina insatser i styrelsen. 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