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Medlemmar
Antalet medlemmar vid verksamhetsårets utgång var 143 stycken.

Styrelsens sammansättning
Styrelsen har under året bestått av ordförande Gunilla Lauström, vice ordförande Luis
Alberto Benitez, sekreterare Katarina Källgren, kassör Marina Guldström, ledamöter 
Margitha Hultin, Verena Harbort och Ulf Nilsson.

Revisor har varit Jenny Nordström och revisorssuppleant Leena Olsson.

Valberedningen har bestått av Jan Luthman (sammankallande) och Berith Sernelius-
Meier.

Styrelsens arbete
Styrelsen har under året haft 12 styrelsemöten inräknat konstituerande möte och 
årsmöte. Styrelsearbetet har i huvudsak inriktats på att framarbeta och administrera 
vår- och höstprogrammen.

Arvoden
Vi har gjort förhandlingar med våra uppdragsgivare om arvoden för två år framåt. 
Överenskommelse om en ökning på 2.4% för 2016 och 2.4% för 2017.
 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Under året har guideföreningen arrangerat 9 fortbildningstillfällen, om både historik 
och nutid, där medlemmarna har haft möjlighet att delta.

Årsmötet hölls i Gotlands Tingshus. Mikael Mellqvist tog emot oss och berättade 
mycket inspirerande om huset och lagarnas utveckling från Tingets början. Vi gick 
även husesyn och beundrade konsten i Tingshuset. Därpå följde lunch och 
årsmötesförhandlingar. 

Studiebesök i mars månad på Puma ungdomsgård i Visby. Där fick vi en givande 
inblick i ungdomsverksamheten på Gotland, samt åt goda hembakta kakor till kaffet.
 
Vårutflykten gick till Fårö med Calle Brobäck som mycket uppskattad ciceron. 
Calle berättade fakta och diverse skrönor om Fårö, innan han avslutade med att bjuda 



hem oss alla till familjen Brobäcks egen skogsmark. Där gick vi naturstig och såg 
fornlämningar, och fikade i vårsolens sken.

Ryska kyrkan. I April lyckades vi få till ett extra studiebesök, till det som finns kvar 
av Ryska kyrkan, med den eminenta guiden Lars Kruthof, som levandegjorde den 
lilla kyrkan för oss.

Föreläsning i maj med Kerstin Blomberg. Kerstin har forskat om emigrationen på 
slutet 1800-tal och början 1900-tal, och berättade nu om några Fåröbors öden när de 
lämnade Fårö för Amerika (framförallt) men även till andra länder. Mycket intressant.

Höstutflykten gjordes i september månad, och började vid Fröjel kastal där Dan 
Carlsson berättade om utgrävningarna i Fröjel hamn och en hel del annat om 
vikingatiden. Lunchen intogs på Gumbalde i Stånga, och Wiveka Schwartz 
förevisade skulpturerna utanför. Vi såg på Kylverstenen (kopian), också i Stånga, och 
besökte Mästerbys 1361-museum. 

I oktober gjorde vi:
• Kvällsvandring med Gun Westholm, då vi gick ner i den medeltida källaren i 

Donnerska huset, såg både källare, vind och privet i Gamla Apoteket, samt 
avslutade med en exklusiv titt i Häggska huset. Mycket uppskattat.

• Vi lyssnade till en fantastisk föreläsning med  NyBjörn Gustafsson om Stora 
Karlsö, och om utgrävningarna i Ancylusgrottan Stora Förvar.

Avslutningsvis i november berättade Helena Andersson, ekostrateg hos Region 
Gotland, allt om biogas och sopsortering på Gotland. Mycket kunnig föreläsare.

Ekonomi
Medlemsavgiften har varit 150 kr, föreningens ekonomiska ställning redovisas i 
bilaga.

Tack
Guideföreningens medlemmar har varit inbjudna till upptaktsmöte inför säsongen och
höstavslutning, arrangerade av Gotlands Guide- & Kryssningsservice och Gotland 
Excursion, och vi tackar speciellt för denna tradition. 
Styrelsen vill också tacka Tottes Bussar, Destination Gotland, Gotlands Guide- & 
Kryssningsservice, Gotland Excursion och Studieförbundet Vuxenskolan för gott 
samarbete.

Visby den 15 januari 2016.
På styrelsens vägnar,

Gunilla Lauström
ordförande.


