Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges Guideförbund
Tid:

11 mars 2010, kl. 14.00 - 16.30

Plats:

Västergötlands Museum, Skara

Närvarande:

Lars Flodström, vice ordförande
Yvonne Philipsson
Agneta Skoglund
Lisbeth Nilsson
Cia Lantz

Anmält förhinder:

Birgitta Ekesand
Wivan Mellberg
Berit Östergårds

§1

Mötets öppnande
Då ordföranden var förhindrad att närvara, förklarade vice ordföranden mötet öppnat
och hälsade de närvarande välkomna.

§2

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§3

Protokolljusterare
Lisbeth Nilsson utsågs till att jämte mötesordföranden justera protokollet.

§4

Föregående styrelsemötesprotokoll
Diskussioner om medlemsavgiften fortsattes från föregående möte. Det beslöts att
föreslå stämman oförändrad avgift för 2011. Protokollet från föregående styrelsemöte
är justerat och lades till handlingarna.

§5

Ekonomi
Sekreteraren meddelade att kassören sänt definitiv balans- och resultatrapport, huvudbok samt verifikationslista. På grund av ett par omföringar har även budgeten justerats vad gäller budget för 2009 och utfall 2009. Det beslöts att sekreteraren presenterar
budgeten på stämman.
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§6

Rapport från kansliet
Cia informerade att det finns möjlighet att kopiera resterande handlingar på turistbyrån eller Djäkneskolan. Det beslöts att inte upprätta några särskilda röstlappar. Lars
upplyste att alla stämmohandlingar lagts ut på hemsidan.
Sekreteraren meddelade att påminnelse om stämman gått ut till medlemmarna. Under
de senaste veckorna har ytterligare anmälningar influtit.

§7

Hemsida
Hemsidan, som kommer att presenteras av Malin och Ray från The BaldChemist under lördag förmiddag, gicks igenom. Agneta informerade att hon skrivit text om SveGuide.

§8

Förbundsstämma
Cia meddelade att 53 personer är anmälda. Programmet gicks igenom. Lars redogjorde för arvodesenkäten som kommer att presenteras under SveGuide Forum på
lördag förmiddag.

§9

Utbildningsfrågan
Frågan bordlades till styrelse då hela styrelsen är närvarande. Nytt SveGuide-kort
med FEG-logo har tagits fram och sänts till styrelsen för kommentarer. Förslaget
kommer att presenteras vid stämman.

§ 10

Rapport från FEG
Agneta redogjorde för sin presentation av FEG.

§ 11

Nästa styrelsemöte
Frågan bordlades till det konstituerande mötet.

§ 12

Mötets avslutande
Då inget ytterligare fanns att behandla, förklarade mötesordföranden mötet avslutats

Vid protokollet
Yvonne Philipsson
Justerat:
Lars Flodström

Lisbeth Nilsson
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