
Stadgar för Gotlands Guideförening

§ 1 Namn och säte
Föreningens namn är Gotlands Guideförening.

Föreningen skall ha sitt säte på Gotland.

§ 2 Föreningens ändamål

Föreningens ändamål är

att gagna medlemmarna i deras utövning som guider i form av vidareutbildning,

att verka för enhetliga normer vad avser guidernas arvodering,

att medverka vid rekrytering och utbildning av nya guider,
att tillgodose gemensamma intressen och behov med anknytning till guidning
att stärka gemenskapen guider emellan och gentemot turistorganisationerna.

§ 3 Medlemskap och medlemsavgift
Föreningen är öppen för gotlandsguider samt de som önskar stödja föreningen.

Föreningens medlemmar erlägger årligen en medlemsavgift. Medlemsavgiften fastställs av föreningens 
årsmöte.

Medlem som inte erlagt medlemsavgift anses ha utträtt ur föreningen.

Hedersmedlem utses på årsmötet på förslag av styrelsen. Som hedersmedlem utses person som på utmärkt
sätt främjat föreningens ändamål. Hedersmedlemskapet gäller från utnämnandet på livstid, eller tills dess 
vederbörande önskar utträde. Hedersmedlem erlägger ingen medlemsavgift. Hedersmedlem har samma 
rättigheter som vanlig medlem.

§ 4 Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.

§ 5 Styrelse 
Föreningens verksamhet leds av en styrelse bestående av ordförande samt minst 6 och högst 8 ledamöter. 

Styrelsen utses av årsmötet.

Ordförande väljs av årsmötet på ett år.

Styrelseledamöterna väljs för två år i taget, så årligen hälften av dem är i tur att ersättas.

Styrelsen föreslår behovet av antalet ledamöter för årsmötet.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och ansvarig för hemsidan.

Styrelsen är beslutsför när minst ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av samtliga ledamöter 
är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Styrelsen informerar medlemmarna genom brevutskick/e-post, annons eller genom information på 
föreningens hemsida.

§ 6 Firmatecknare
Firmatecknare är ordföranden och kassören var för sig.
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§ 7 Föreningsmöte

Beslutanderätten i föreningen utövas av dess medlemmar på föreningsmöten. Föreningsmöten hålls då 
styrelsen så anser det behövligt eller då minst en tiondel av medlemmarna kräver det för att behandla ett och
samma ärende. På föreningsmöte får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.

Föreningens årsmöte skall hållas före den 31 mars.

Kallelse till föreningsmöte skall ske med brev eller e-post minst två veckor före mötesdagen.

Medlem har en röst.

Fullmakt för annan medlem skall föreläggas mötet skriftligen.

Röstning
Sakfrågor; röstning sker öppet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 
Personval; röstning sker öppet. Om votering begärs sker röstningen med slutna valsedlar. Vid lika röstetal 
avgör lotten.

Motion
Medlem som önskar få visst ärende behandlat på ordinarie årsmöte, skall skriftligen anmäla ärendet till 
styrelsen i så god tid att styrelsen medges tid att behandla ärendet innan årsmötet.

Dagordning
På årsmöte skall följande ärenden avhandlas:
1. Mötets öppnande
2. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
3. Godkännande av dagordning
4. Val av ordförande för mötet
5. Val av sekreterare för mötet
6. Val av två justerare tillika rösträknare
7. Verksamhetsberättelse
8. Resultat- och balansräkning
9. Revisionsberättelse
10. Styrelsens ansvarsfrihet för den tid revisionen avser
11. Bestämmande av antal ledamöter i styrelsen för det kommande året
12. Val av    a) ordförande för 1 år

 b) styrelseledamöter för 2 år (enligt § 5 ovan)
 c) revisor för 1 år
 d) revisorssuppleant för 1år
 e) valberedning 2 personer för 1 år

13. Fastställande av medlemsavgift för kommande år
14. Guidearvoden
15. Inkomna motioner
16. Övriga frågor
17. Mötets avslutande

§ 8. Stadgar
Stadgeändring får endast ske vid föreningens årsmöte.

§ 9. Upplösning av föreningen.
Beslut om upplösning av föreningen ska fattas av föreningens årsmöte samt därefter vid föreningsmöte som 
hålls tidigast en månad efter årsmötet. Ärendet skall anges i kallelsen till mötet. Beslut om upplösning av 
föreningen kan inte fattas med annat än med fyra femtedels majoritet bland de närvarande medlemmarna.
Eventuella återstående tillgångar skall tillfalla någon allmännyttig organisation som föreningsmötet 
bestämmer.
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