
 
 
 
Protokoll fört vid Sveriges Guideförbunds 24:e årsstämma i Åre 30 september 2006 
 
§1 SveGuides ordförande Gunilla Åström Jansson hälsar alla välkomna och tackar för att vi 

fått komma till Östersunds Guideförening och Åre. 
 
§2 Stämman är behörigen utlyst. 
 
§3 Dagordningen godkänns efter att paragraf 20 flyttas upp till att ligga mellan paragraferna 

10 och 11. 
 
§4 Som ordförande och sekreterare valdes Kia Carlsson resp Bodil Swensson. 
 
§5 Som protokolljusterare och rösträknare valdes Hans-Olof Görebrandt och Ann-Catrin 

Damberg. 
 
§6 Genomgång av röstberättigade föreningar och antal röster, samt fastställande av 

röstlängd. Årsmötet har med fullmakter 30 röster.  
 
§7 Styrelsens verksamhetsberättelse gicks igenom och godkändes. 
 
§8 Ekonomisk redogörelse godkändes. 
 
§9 Revisionsberättelse upplästes och godkändes. 
 
§10 Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 
 
 Förslag till ändrat verksamhetsår diskuterades. 
 Genom omröstning beslutades att: från och med innevarande verksamhetsår ändra  
 från brutet verksamhetsår till kalenderår. Se paragraf 20 nedan. 
 
§11 Beslut om fem ledamöter jämte ordförande samt två ersättare skall ingå i styrelsen för 

innevarande verksamhetsår: 1 juli 2006 – 31 december 2007. 
 
§12 Till ordförande valdes Gunilla Åström Jansson 
 
§13 Till ordinarie ledamöter valdes Wivan Mellberg och Berit Östergårds för 2, 5 år. 
 Kvarstår Agneta Skoglund, Hans Berglund och Thomas Schlott i 1,5 år. 
 
§14 Till ersättare valdes Yvonne Philipsson och Christer Nilsson i 1,5 år. 
 
§15 Till revisorer valdes Gunilla Nilsson Edler och Solveig Reichenberg, samt ersättare 

Anders Nilsson och Gunilla Adebahr 1,5 år. 
 
§16 Till valberedning valdes Bodil Swensson, Linda Brandt och Per Olsson för 1,5 år. 
 
§17 Beslut togs efter omröstning att SveGuide skall ansöka om fullvärdigt medlemskap i FEG. 
 18 röster för och 12 röster mot. 
 
§18 Beslut togs efter omröstning att denna ansökan skall göras från SveGuide och ej delas 

med FSAG, Föreningen Stockholms Auktoriserade Guider i Stockholm.  
 
 



 
 Beslut togs att tillsätta en arbetsgrupp, som skall diskutera SveGuide och det nordiska och 

europeiska samarbetet. I gruppen skall ingå representanter för Göteborgs Guideklubb, 
FSAG och guidesektionen ur GuideForum i Stockholm samt styrelserepresentanter. 

 
§19  Styrelsen presenterade förslag till verksamhetsplan, årsmötet antog planen med 

förtydligande av utbildningsdagar och förändrad tid för årsstämman. 
 
§20 Förslag till ändrat verksamhetsår diskuterades. 
 Genom omröstning beslutades att: från och med innevarande verksamhetsår ändra  
 från brutet verksamhetsår till kalenderår. Se även ovan, efter §10. 
 
§21 Beslut togs om oförändrad årsavgift. 
 
§22 Beslut togs om en budget för 1,5 år med justering rörande beslut, se nedan, att SveGuiden 

kommande verksamhetsår skall vara nättidning.  
 
§23 Beslut togs att styrelsen inte skall uppbära arvoden. 
 
§24 Inkommen motion från Norrköpings Auktoriserade Guider rörande stadgeändring i 

paragraf 12. 
 Beslut togs att hänskjuta motionen till den grupp som går igenom stadgarna i samarbete 

med en ”framtidsgrupp” som diskuterar SveGuides arbete och olika positioner inom 
turismen i Sverige. 

 
§25 Gunilla Åström Jansson presenterade uppföljning av verksamhetsplanen 2005-2006, 

återfinns även i verksamhetsberättelsen.  
 Arbetet med lagligt skydd för guider och reseledare i Sverige. 
 Guidens/reseledarens arbetsvillkor 
 SveGuide-kortet: I och med att detta kort finns och börjat användas upphör Gunilla 

Nilsson Edlers uppdrag med det hittills använda guidecertifikatet.  
 Arbetet med hemsidan har pågått och fortsätter. 
 
 Beslut togs att SveGuiden under kommande verksamhetsår skall vara nättidning. 

Försöket skall utvärderas till nästa årsstämma. 
 
§26 Utbildningsgruppen har lämnat sin rapport under GuideForum 29 september. 
 
§27 Inga övriga ärenden har inkommit. 
 
§28 Beslut om kommande årsstämmor. Hösten 2007 kommer Vimmerby-Västerviks 

guideförening att anordna utbildningsdagar. Jönköpings Guide- och Reseledarförening 
kommer att anordna årsstämma 2008. Styrelsen återkommer med datum och övrig 
information till de två ovannämnda mötena.  

 
§29 Gunilla Åström Jansson tackade för fortsatt förtroende och avslutade årsstämman. 
 
Åre 30 augusti 2006 
 
 
Kia Carlsson    Bodil Swensson  
Mötesordförande   Sekreterare 
 
 
 
Hans-Olof Görebrant, justerare  Ann-Catrin Damberg, justerare 


