
Protokoll från Sveriges Guideförbunds årsstämma lördag 5 april 2008 i Värnamo,
SveGuides 25:e årsstämma

§ 1 Stämmans öppnande
SveGuides ordförande Gunilla Åström Jansson öppnade den 25:e årsstämman och
hälsade alla deltagare välkomna.

§ 2 Fråga om stämmans behöriga utlysande
Mötets deltagare ansåg stämman behörigen utlyst.

§ 3 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 4 Val av ordförande och sekreterare för stämman
Per Olsson valdes till ordförande och Eva Grönstedt till sekreterare för stämman.

§ 5 Val av protokollsjusterare och två rösträknare
Hans Olof Görebrant och Kerstin Helander valdes till protokolljusterare och
rösträknare.

§ 6 Upprättande av röstlängd
Röstlängd upprättades av Yvonne Philipsson.

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse
Gunilla Å J läste upp verksamhetsberättelsen. Korrigering; revisorsuppleant Anders
Nilsson tillhör Jönköpings läns Guide- o Reseledarförening. Korrigerad verksamhets-
berättelse bifogas protokollet. Respektive medlemsklubb ska rapportera kontakt-
person. SveGuides styrelse utser en medlemsansvarig så att medlemsklubbarna kan
rapportera till en person. Idag kommer förfrågningar från flera i styrelsen.
Verksamhetsberättelsen godkändes.

§ 8 Uppföljning av verksamhetsplanen
Mötet ansåg att verksamhetsplanen, som delades ut på stämman, ska skickas ut i
förväg tillsammans med övrigt material. 
Brevet med krav på förbättringar av guidens arbetsplats… mailas ut av Gunilla Å J.
Göteborgs Guideklubb försöker få tag i ett exemplar av examensarbetet om guidens
plats i bussen, där några medlemmar deltog. Verksamhetsplanen godkändes.

§ 9 Fastställande av ekonomisk redogörelse
Berit Östergårds redogjorde för ekonomin med resultat- och balansrapport som
innefattade 1½ år då stämman 2006 beslutade räkenskapsår sammanfallande med
kalenderår istället för brutet. 
Resultatrapporten redovisade ett resultat på kr 44.248:98 före finansiella intäkter och
kostnader samt 10:40 i ränteintäkter. Stämman föreslog kassören att undersöka konto
med bättre ränta än checkräkningskontot. Dagens internetbank gör det enkelt att föra
pengar mellan konton. Stämman ansåg redovisningen av kostnaderna onödigt
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detaljerad. Det framkom att Gunilla Å J och Tomas Schlott tagit pengar ur egen ficka
när de representerat SveGuide. Stämman gav nya styrelsen i uppdrag att reglera dessa
kostnader med dem. Resultat och balansrapport godkändes.

§ 10 Revisionsberättelse
Gunilla Nilsson Edler talade om att revisorerna reviderade all verksamhet. De fann
det ibland svårt att få svar på sina frågor från styrelsen. Allmän föreningströtthet gör
att vi förlorar medlemmar. Revisionsberättelsen godkändes.

 
§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av stämmans deltagare.

§ 12 Beslut om antal ledamöter i styrelsen
Valberedningen redogjorde för dagens styrelse som består av ordförande, 5

ledamöter och 2 ersättare och föreslog oförändrat antal. Stämman godkände.

§ 13 Val av ordförande
Hans Berglund valdes till ordförande.

§ 14 Val av ordinarie styrelseledamöter
Agneta Skoglund omval
Yvonne Philipsson och Lars Flodström nyval
Wivan Mellberg och Berit Östergårds valda till 2009

§ 15 Val av ersättare
Cia Lantz och Eva Erlandsson nyval

§ 16 Val av revisorer jämte ersättare
Gunilla Nilsson Edler och Solveig Reichenberg valdes till revisorer (omval)
Anders Nilsson och Gunilla Adebahr valdes till ersättare (omval).

§ 17 Val av valberedning
Gunilla Åström Jansson, Tomas Schlott och Per Olsson valdes. Per O är
sammankallande.

§ 18 Fråga om förnyat medlemskap WFTGA
Styrelsen föreslår att vi avvaktar på grund av ekonomiska skäl. WFTGA arbetar
mycket med utbildning av de som utbildar guider. Nästa konferens är på Bali i januari
2009. Stämman beslutade att inte förnya medlemskapet.

§ 19 Förslag till verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
Arbetet med hemsidan ska prioriteras.
Strukturering av medlemsinformationen.
Verksamhetsberättelsen ska presenteras i god tid för medlemsföreningarna.
Klar information om vem i styrelsen föreningarna ska kontakta i olika frågor, vilket
kommer i styrelseprotokollet med styrelsens konstituering.
Precisering av vad en Sverige-guide är.
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Ta fram skylt för bussar så att det syns att en guide auktoriserad av SveGuide sitter i
guidestolen.

§ 21  Fastställande av årsavgift för föreningsanslutna och enskilda medlemmar
Oförändrad årsavgifter föreslogs och beslutades.

§ 22 Förslag till budget
Förslag till budget har ej sänts ut men kommer. Stadgeöversyn måste ske i och med
övergång till kalenderår och vårmöte.
I Stockholm finns klubbar med få medlemmar men som istället har stort nätverk vilket
ger lågt bidrag till SveGuide och stora klubbar som FSAG där alla medlemmar bidrar.
I andra klubbar finns medlemmar som bara är medlemmar i lokala klubben med ej i
SveGuide och IGC. 
Gunilla Å J föreslår en visionsgrupp för utveckling. 
Styrelsen utreder medlemskapsfrågan.

§ 23 Beslut om arvoden för förbundets funktionärer
Inget arvode beslutades.

§ 24 Inkomna motioner
Inga motioner har inkommit.

§ 25 Övriga ärenden, för bordläggning
Förbättrat och tidigare utskick av IGC-kortet. 
Ett SveGuide-kort med liknande förmåner efterlystes av stämman. 
Hur få utbildningar att bli bättre, uppdrag till styrelsen.

§ 26 a/Fråga om form för kommande årsstämma
Årsstämma högst en gång per år, kopplat till utbildning, och helst något tidigare på
året.
b/Fråga om kommande utbildningsdagar
Skåneguide kommer med information om sina utbildningsdagar 25-26 oktober till
övriga föreningar som kan få vara med.

§ 27 Kommande årsstämma
Ingen kandidat har anmält sig till att ta hand om nästa års stämma. Styrelsen
återkommer snarast.

§ 28 Årsstämmans avslutande
Stämmans ordförande Per Olsson avslutade stämman och tackade för förtroendet.
Avgående styrelsemedlemmar Gunilla Åström Jansson och Tomas Schlott avtackades.

Vid protokollet Ordförande
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Eva Grönstedt Per Olsson

Justeras:

Kerstin Helander Hans Olof Görebrant
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