
 
NGF HUSKELISTE 2020 

 
For at NGF skal kunne ivareta sin rolle som landsforbund, bes medlemmer sende inn oppdatert informasjon. 

Tilsendt informasjon er til internt bruk og deles ikke med andre.  
 

Medlemsinformasjon 

Enkeltmedlem: Bekreftelse av medlemskap i NGF.  Sendes via e-post til NGFs styre. (innen utgangen av juni) 

Medlemsinfo: navn, sted (hvor du utøver ditt virke som guide), e-post, tlf.nr., postadresse. 

Medlemmer tilknyttet lokalforening: 
a) Medlemstall 2020 og ajourført medlemsliste 2020 for den lokale guideforeningen.  

For å bekrefte den lokale guideforenings medlemskap i NGF for 2020, skal medlemsliste sendes inn senest 

ved utgangen av juni, ifølge årsmøtevedtak.  

Mal fylles ut og tilsendes NGF i egen fil. Eventuelle endringer senere i året sendes inn fortløpende. 

Medlemsliste tilsendt NGF gjelder medlemmer som i lokalforeningen har NGF-godkjent guideutdanning 

og er meldt inn i NGF.  

Medlemsliste skal inkludere både navn, e-post, tlf.nr. og evt. postadresse. 

Medlemslisten er styrets kontrollverktøy for å kunne sjekke den enkeltes medlemskap i NGF, bl.a. ifbm 

påmelding, utsendelser, ID-kort, osv. Innsendte opplysninger blir ikke delt med andre. 

b) Styret i lokalforeningen. Opplysninger om det lokale styret skal inkludere følgende: verv, navn, e-post, 

tlf.nr., postadresse. Har det lokale styret egen e-post / felles styremail, er det fint om den legges til. 

c) NGFs regionale utdanningskontakt (UDK) lokalforeningen forholder seg til, med navn, e-post og tlf.nr. 

d) Årsberetning 2019. Sendes i egen fil. 

e) Årsmøteprotokoll fra årsmøte i 2020. Sendes i egen fil. Dersom årsmøte i 2020 ikke enda ble avholdt / ble 

avlyst, så sendes årsmøteprotokoll fra årsmøtet i 2019. 

 
Kontingent:  NGF opererer med årskontingent som betales til NGFs konto nr. DNB 1503 34 26132. 

For 2020 har Årsmøtet vedtatt kontingentlettelse for samtlige medlemmer, men medlemskap skal bekreftes 

ved innsendt medlemsinformasjon senest før utgangen av juni 2020.  

Årskontingent vedtatt for 2021 blir kr 250 pr. medlem tilsluttet lokalforening og kr 600 pr. enkeltmedlem. 
 
Bestilling av ID-kort/effekter:  ID-kort og effekter bestilles via NGFs hjemmeside. ID-kort koster kr 200, og er 

gyldig i 5 år. Det er ledelsen i lokalforeningen som sender inn bestilling og betaling pva. sine medlemmer.  

ID-kort sendes til produksjon når vi har minst 10 ordre klare. For pris av effekter se hjemmesiden. 
 
NGF på nett 

* NGF web https://norgesguideforbund.no har interne medlemssider. Send mail om du mangler innlogging.  

* NGFs web har egen menu for lokale guideforeninger: https://norgesguideforbund.no/Lokale-foreninger 

Informasjon lokalforeningen ønsker lagt ut på NGFs hjemmeside, f.eks. kontaktinformasjon til forening og 

formidler, guidekurs, bilder, osv., skal tilsendes NGF. Informasjon på NGFs web om lokalforeninger er 

offentlig tilgjengelig. Det er lokalforeningen som styret innholdet. Vennligst se til at informasjon om deres 

lokalforening er til enhver tid oppdatert ved å sende tekstinnhold og foto til webansvarlig Hilde Normark.  

* facebook: NGF har egen side på fb https://www.facebook.com/ngfmedlem/ som medlemmer kan følge. 

* guidepool: https://guidepool.no/hjem I NGFs guidepool kan guider godkjent av NGF registrere seg.  
 
Trondheim, 20. juni 2020 

Adrien Safranka 
sekretær, NGF 
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