
Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges Guideförbund

Tid: 28 februari januari 2009, kl. 16.00 – 17.00

Plats: Folkets hus, Umeå 

Närvarande: Birgitta Ekesand, ordförande
Lars Flodström 
Cia Lantz
Wivan Mellberg
Yvonne Philipsson 
Agneta Skoglund
Berit Östergårds 
Hans Berglund, adjungerad

§ 1 Mötets öppnande. 
Ordföranden förklarade mötet öppnat. Wivan valdes att justera protokollet. 

§ 2 Konstituering
Styrelsen konstituerade sig enligt följande:

Kassör Berit Östergårds
Sekreterare Yvonne Philipsson
Vice ordförande Lars Flodström

§ 3 Firmateckning
Det beslöts att förbundets firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig.

§ 4 Medlemsavgift
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 Det uppdrogs åt  kassören att  sända brev till  föreningar och enskilda medlemmar 
angående medlemsavgiften som skall vara betald den sista mars. 

§ 5 Kostnadsersättning till styrelsen
Det beslöts att telefonersättning skall utgå med 500 kr till ordförande och 200 kr till öv
riga i styrelsen. Det beslöts vidare att kostersättning vid styrelsemöten skall utgå med 
210 kr för heldag och 105 kr för halvdag. 

§ 6 Portokostnader
Det beslöts att de medlemmar/föreningar som önskar material per ordinarie post skall 
betala den faktiska portokostnaden.

§ 7 SveGuide-kortet
Kassören upplyste att det blir dyrt om man beställer enstaka kort varför det beslöts att 
beställningar görs en gång per kvartal. Ansökningar skall vara inne senast den 30 april 
för att kunna levereras till sommaren. 

§ 8 SveGuiden / Hemsidan
Förbundets medlemstidning på nätet diskuterades. Det konstaterades att medlemstid
ningen bör ha en annan form men att namnet kan behållas. Det grundmaterial som ej 
utgör intern informationen skulle kunna användas att till större ett kontaktnät för att 
informera om förbundet. Det uppdrogs åt Cia och Lars ansvara för denna fråga, men 
alla i styrelsen uppmanades att fundera på till vilka en nättidning skall sändas. Beträf
fande hemsidan beslöts att tillskriva det företag som styrelsen varit i kontakt med an
gående hemsidan och meddela att vi för närvarande ej har möjlighet att fortsätta sam
arbetet med dem. Styrelsen uppmanades att se över hemsidan.

 
§ 9 Valberedning

I enlighet med önskemål på förbundsstämman  beslöts att hålla kontinuerlig kontakt 
med valberedningen.

§ 10 Nästa styrelsemöte
Som preliminärt datum för nästa styrelsemöte bokades 25-26 april i Göteborg, med 
start kl. 12.00. Följande möte bestämdes preliminärt till 3-4 oktober i Stockholm.

§ 11 Medlemsansökningar
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Ordföranden  informerade  att  Eva  Grönstedt  ansökt  om enskilt  medlemskap  vilket 
beviljades. Berit Östergårds meddelade att även hon önskar bli enskild medlem vilket 
beviljades. Det beslöts att bevilja Eva Grönstedt och Berit Östergårds enskilt medlem
skap. Wivan meddelade att Linköpings Guideklubb meddelat att de ej önskar att DISA 
beviljas medlemskap. 

§ 12 FörTur
Wivan upplyste att FörTurs årsmöte hålls i samband med TUR-mässan den 18 mars kl. 
18 på Svenska Mässan och det beslöts att ordföranden och Wivan deltar.

§ 13 Styrelsens stadgeförslag
Det uppdrogs åt Lars sammanställa stadgarna i enlighet med beslut på förbundsstäm
man. 

Vid protokollet

Yvonne Philipsson

Justerat:

Birgitta Ekesand Wivan Mellberg
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