
 
 
 
Protokoll från Sveriges Guideförbunds 30:e förbundsstämma lördag 23 mars 2013 i 
Göteborg 
 
 
§ 1 Stämmans öppnande 

 SveGuides ordförande Birgitta Ekesand öppnade den 30:e förbundsstämman och 
hälsade alla deltagare välkomna. 

  
§ 2 Fråga om stämmans behöriga utlysande 
 Stämmans deltagare fann stämman behörigen utlyst. Kallelse gick ut 6 februari med   
   informationsmaterial 
 
§ 3 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes  
 

§ 4 Val av ordförande och sekreterare för stämman 
Birgitta Dovmyr valdes till ordförande för stämman och Bibbi Olsson Eriksson till 
sekreterare. 

 
§ 5 Val av protokollsjusterare och två rösträknare 

Eva Lagerman och Hans-Olof Görebrant valdes till protokolljusterare tillika 
rösträknare. 

 
§ 6 Upprättande av röstlängd 

Antal närvarande röster 18.      
 
§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse samt uppföljning av verksamhetsplan 

Verksamhetsberättelsen lästes upp av ordförande Birgitta Dovmyr. 
 Synpunkt från Bodil Svensson, Jönköpings Guideklubb; Det står i 

Verksamhetsberättelsen: ”Sveriges Guideförbunds utbildningsplan antogs av styrelsen 
den 10 maj 2012”. 

 Svar av Agneta Skoglund i styrelsen att det ska stå ” Utbildningsplanen är fastställd av 
styrelsen” och detta ska ändras i Verksamhetsberättelsen. 

   
Fråga från Bodil Svensson, Jönköpings Guideklubb om vem som får skriva i bloggen 
på SveGuides hemsida och vem har lösenord. 
Svar från Agneta Skoglund att hon i alla nyhetsbrev vädjat att man ska skriva i bloggen 
och att det är Agneta Skoglund som tar emot inlägg och lägger dem i bloggen. 
 
Ordningsfråga från Eva Lindgren, Linköping, angående utbildningsprogram i 
Blekinge, att det ska läggas ut som SveGuides utbildning. 
Replik från Yvonne Philipsson att det stå på ”Övrig verksamhet”. 
Svar från Birgitta Ekesand att man diskuterat i styrelsen att lägga all utbildning under 
SveGuide. 
 
Visita: beslut taget av styrelsen att Sveriges Guideförbund ska gå med i Visita. 
 



Verksamhetsberättelsen godkändes.  
 
§ 8 Fastställande av ekonomisk redogörelse 

Yvonne Philipsson redogjorde för ekonomin. 
 Resultat- och balansrapport godkändes. 
 
§ 9 Revisionsberättelse 

Gunilla Nilsson Edler föredrog revisionsberättelsen.  
 
§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av stämmans deltagare. 
  
§ 11 Beslut om antal styrelseledamöter 
 Stämman beslöt att 7 ordinarie ledamöter skall finnas i styrelsen. 
 
§ 12 Val av ordförande 

Birgitta Ekesand, Göteborg, omvaldes till ordförande för 1 år. 
   
§ 13  Val av ordinarie styrelseledamöter 
 Stämman beslutade om sluten votering av ordinarie ledamöter. 

Valdes enligt valberedningens förslag ledamot omval och Alexandra Turganova FSAG, 
nyval av Susanne Åberg Hoppe, FSAG och Cia Lantz, Västergötland. 

  
§ 14 Val av revisorer och ersättare 

Gunilla Nilsson Edler (omval) och Eva Rehnsbo (nyval) valdes till revisorer Hans Olof 
Görebrant och Anders Nilsson valdes till ersättare (bägge omval)   
 

§ 15 Val av valberedning.  
 Anita Cullberg, Agneta Skoglund och Wivan Mellberg valdes 
 
§ 16 Förslag till verksamhetsplan för kommande verksamhetsår 2013. 
 Styrelsens förslag föredrogs. 
 Medlemskap i Visita ska läggas till Verksamhetsplanen. 
 Utvecklingsplanen i samarbete med Södertörns Folkhögskola följs upp av styrelsen. 
 I ”Övergripande mål..” måste det stå turistguider och reseledare. 
  
 Verksamhetsplanen för 2013 fastställdes. 
 
§ 17 Beslut om arvoden för förbundets funktionärer 

Inget arvode har utgått till styrelsens medlemmar, beslöts att inget arvode skall utgå. 
 
§ 18   Beslut på basis av arbetsgruppens förslag om föreningsanslutning till SveGuide 

Alexandra Turganova Lööw presenterade förslag angående föreningsanslutning enligt 
tidigare utskickad modell. 

 Förslaget sköts upp för senare diskussion. 
 
§ 19 Inkommen motion 
 Wivan Mellberg, Gbg redogjorde för sin och Kia Carlssons, Östersund, motion med 

förslag om enskilt medlemskap. Motionen hade gått ut med kallelsen till årsstämman. 
 Förslaget trycker på ansvaret av den enskilda guiden. 
 Kia Carlsson förtydligade med att motionen gäller en medlem – en röst. 



  Eva Lindgren, Linköping, föreslår att styrelsen bifaller motionen eller att den blir 
återremitterad. 

 Eva Sigurdh, Umeå, menar att flera guideföreningar måste upplösas om det ska kunna 
bli en medlem-en röst samt undrar om vem som då får vara med på årsmöte och hur 
det ska ordnas. 

 
 Anita Cullberg, Gbg, framförde kommentar för Göteborgs Guideklubb, som förordar 

en medlem-en röst. 
 
 Per Olsson replik; man måste se vad stadgarna säger. 
 
 Motionen från Wivan Mellberg och Kia Carlsson bifalles ej av stämman. 
    
§ 20 Beslut angående form av medlemskap i SveGuide  
 Stämman röstar för föreningsanslutning med 9 ja-röster, 6 nej-röster och 3 nerlagda. 
 Motion angående enskilt medlemskap återremitteras. 
 Styrelsen arbetar med stadgarna och handlägger form av medlemskap till nästa års 

stämma då omröstningen endast anses som vägledande. 
 
§ 21  Röstfördelning vid förbundsstämmor 
 Stämman bestämmer att beslut kan tas. 
 Röstfördelning enligt förslag från Alexandra Turganova Lööw: 
 11 nej, 5 ja, 2 nerlagda. 
 Tills vidare sker röstfördelning enligt gamla stadgar. 
 
 Eva Borge, Bohuslän, begär att styrelsen tar med till nästa års stämma, de förslag som 

kommit fram; 
 1 röst – 1 förening 
 1 röst – 1 medlem 
 
§ 22  Fastställande av årsavgift 
 Höjning har diskuterats i styrelsen men frågan bordlägges. 
 Stämman fastställer att årsavgiften är oförändrad 2014. 
 200 kr  förening 
 200 kr  medlem i förening 
 300 kr  enskild medlem 
 
§ 23 Presentation av kartläggning om utbildning, fortbildning, auktorisation och 

omauktorisation 
 Lisbeth Nilsson, Skåne redogjorde. 
 Alla föreningar, 16 st., har fått frågeformulär med tre frågor. 
 Stämman begär att resultat ska skickas ut. 
 
§ 24 Rapport FEG 
 Agneta Skoglund rapporterade om FEG. Röstfördelning i FEG, 1 röst- 1 land. 
  
§ 25   Rapport IGC 
 Nästa möte på Färöarna. Medlemsavgift i IGC är 300 kr för förening + 70 kr per 

medlem. 
 
 
 



§ 26  Övriga ärenden att behandla  
1. Agneta Skoglund rapporterade om antal besök på hemsidan samt om vilka sidor 

medlemmar varit inne och tittat på. 
 
§ 27  Kommande förbundsstämma 

2014 Höga Kusten. Ansvarig Sarita Sandström 
 
§ 28 Stämmans avslutande 
 Ordförande i SveGuide Birgitta Ekesand tackade för förtroende och ordförande för 

stämman Brigitta Dovmyr avslutade stämman . 
Avgående ledamöter Wivan Mellberg och Agneta Skolund avtackades   

 
 
Vid protokollet Ordförande 
 
 
     
Bibbi (Lisbeth) Olsson Eriksson  Birgitta Dovmyr 
 
 
Justeras: 
 
    
Eva Lagerman  Hans-Olof Görebrant 

 
 
 

Undertecknat original finns tillgängligt på SveGuides kansli 

 
 


