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Dagsorden 

 
 

● Åpningsseremoni og hilsninger 
 

● Åpning og konstituering: 
Godkjenning av innkalling 
Valg av dirigent 
Valg av referent 
Valg av protokollunderskrivere 
Valg av tellekorps 
Godkjenning av saksliste 

 
● Saksliste:  

Sak 1. Behandling og godkjenning av fullmakter 
Sak 2. Årsberetning 2019 
Sak 3. Medlemsoversikt 
Sak 4. Regnskap 2019 med revisorrapport 
Sak 5. Fastsettelse av årskontingent 
Sak 6. Medlemsundersøkelse 2019 
Sak 7. Arbeidsprogram 2020 
Sak 8. Budsjett 2020 
Sak 9. Fastsettelse av honorarer 
Sak 10. Valg 

 
● Årsmøteforedrag, etter behandling av de ordinære årsmøtesakene: 

Status nettbasert kurs v/Hilde Normark, styret 
Guideutdanning ved Universitetet i Sør v/Kjersti Arvesen Nesheim  
Reiselivstrender i 2020 årene v/Signe Jenssen 

 
 
VEDLEGG  

Vedtekter for Norges Guideforbund 
Medlemsundersøkelse 
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SAK 2. 
ÅRSBERETNING 2019 
01.03.2019 - 28.03.2020 

 
Styret og andre verv 
 
NGFs styre 
Styret har inneværende periode bestått av: 
Leder Kristian Bredby Oslo Guideforening 
Styremedlem Hilde Normark Narvik Guideforening 
Sekretær Adrien Safranka Trondheim Guideforening 
Kasserer Ann Kristin Andreassen Narvik Guideforening 
1. vara Wenche Ødegård Trondheim Guideforening 
2. vara Diane Berbain Bergen Guideforening 
 
Revisor Cathe Farstad Ålesund Guideforening 
Vararevisor Bente Dahlen Lillehammer Guideforening 
 
Valgkomite Cathe Farstad Ålesund Guideforening 

 Marianne Nygård Larsen Oslo Guideforening 
Johanne Bernice Skjerveland Stavanger Guideforening 

Vara Nina Kjærland Bergen Guideforening 
 
Webansvarlig Hilde Normark Narvik Guideforening 

 
IGC kontakt Laila Klem Tveten Drammen Guideforening 
Vara Kari Steinsvik Ålesund Guideforening 
 
UDK rådgiver for styret Kirsten E. Mikkelsen Oslo Guideforening 
 
Regionale utdanningskontakter 
Nord-Norge Chantal Forså Harstad og Omegn Guideforening 
Trøndelag (tidl. Midt-Norge) Wenche Ødegård Trondheim Guideforening 
Møre og Romsdal Ålesund Guideforening 
Innlandet (tidl. Indre Østland) Tove Beate H. Evensen Lillehammer Guideforening 
Vestland (tidl. Hordaland) Ellen M. Søvik Bergen Guideforening 
Oslo-regionen / Oslo-Vi-Ve-Te (tidl. Oslo og Oslofjordregionen) 

Oslo (til jan. 2020) Kirsten E. Mikkelsen Oslo Guideforening 
Oslofjordregionen Hanne Volder Oslo Guideforening 

Agder (tidl. Sørlandet) Tove Gustafsson Kristiansand og Omland Guideforening 
Nytt navn fra 2020: Agder Guide 

Rogaland Kari Alice Svensen Mellgren Stavanger Guideforening 
 
Styremøter 
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Det er avholdt 5 styremøter: 1 heldagsmøte og skype-møter, og behandlet 34 saker. 
 
Antall medlemmer i NGF 
 
NGF hadde totalt 582 medlemmer pr. 31.12.2019, hvorav 4 enkeltmedlemmer. 
 
Guideutdanninger 
 
Guideutdanning godkjent av NGF skjer basert på NGFs læreplan, og i samarbeid med den regionale               
utdanningskontakten.  
Nedstående matrise er mangelfull da lokale foreninger ikke har besvart spørsmålet. Det oppfordres til              
at delegatene kan være behjelpelig med utfylling av matrisen under behandling av beretningen. 

Sted / Arrangør/ Forening Antall deltaker som har bestått Språk 
Agder Guide 2 engelsk, norsk 

Bodø Guideforening –  

Bergen Guideservice 7 
engelsk, fransk, italiensk, kinesisk, 
norsk, spansk, svensk, tysk 

Drammen Guideforening –  

Harstad og Omegn Guideforening   

Lillehammer Guideforening 3 norsk, engelsk, fransk, tysk 

Narvik Guide   

Oslo Guideforening   

Stavanger Guideforening   

Telemark Guideforening   

Trondheim Guide –  

Trondheim Guideforening –  

Vestfold Guideforening –  

Ålesund Guideforening –  

Tillegsinformasjon og kommentar til guideutdanning: 
Agder Guide: “Vi hadde ikke et guidekurs i fjor som rettet seg mot å bli NGF-guide. Det kjører vi nå i                     
år. Vi har gitt tidligere kursdeltagere tilbud om å ta den nye NGF-online eksamenen, og det er to til                   
nå som har gjennomført i Agder." 
Bergen Guideforening: I tillegg ble 7 guider utdannet ved Bergen By Ekspert, på engelsk, italiensk,               
fransk, tysk, spansk og fransk. Disse er ikke NGF-godkjent. 
Bodø Guideforening: “Bodø Guideforening hadde ingen kurs i 2019. Utover høsten 2019 startet vi              
jobben med å planlegge et kurs som startet i januar 2020. Det er 22 deltakere som deltar på kurset.                   
Den regionale delen av kurset avsluttes i slutten av april, så vil vi oppfordre deltakerne til å                 
gjennomføre den nasjonale delen innen utgangen av juni 2020." 
Drammen Guideforening: "Vi har ikke hatt guidekurs i 2019, men vurderer å sett i gang kurs våren                 
2021.” 
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Lillehammer Guideforening: “Vi hadde guideutdanning av guider sammen med Lillehammer          
Videregående Skole syd og utdannet 3 elever, men disse er ennå ikke medlemmer hos oss. De er ute                  
på studier og vi håper de kommer tilbake og blir medlemmer senere.” 
 
Utdanningskomite 
 
Like etter årsmøte i 2019, den 2. mars ble det avholdt samling med foreningsledere og               
utdanningskontakter, hvor den nye utdanningskomiteen ble etablert med de frammøtte. Den nye            
strukturen skal videreføre arbeidsoppgavene med de regionale utdanningskontakter, og samtidig          
forberede for nye oppgaver knyttet til den nettbaserte løsningen. Oversikt, med nye regionnavn:  

 
 
Arbeid med videreutvikling av nettbasert guideutdanning 
 
Hilde M. Normark er prosjektleder for dette arbeidet. Det er et stort og innholdsmessig krevende               
arbeid med å få dette utdanningsalternativet opp og stå. Prosjektlederen har ansvar for utvikling av               
innholdet, kontakt med Seria, som er vår tekniske samarbeidspartner, og den daglige drift av tilbudet. 
Samling av utdanningskontakter og ledere: Gardermoen 2.-3. november 2019. 
Deltakere på samlingen: Adrien Safranka, Ellen Margrethe Søvig, Hilde M. Normark, Kirsten Elmar             
Mikkelsen, Liv Welle, Sidsel Waage Aurdal, Tove Gustafsson, Wenche Ødegård.  
Fokusområder for samlingen: 
- Rutiner for rekruttering av flere guider/gjennomføring av flere kurs. 
- Rutiner for godkjenning av kandidater til nasjonal eksamen på nett. 
- Redigering læreplanen, slik at den tar hensyn til ny struktur og nettbasert eksamen. 
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- Organisering av guidekurs – kursløpet. 
- Hvordan kan vi bygge en robust stab av regionale UDK? Hvor mange UDK trenger vi i hver region? 
 
Kontakt med Nærings-og Fiskeridepartementet 
 
Kontakten har hovedsakelig dreid seg om våre erfaringer i forhold til bruk av returprovisjon. NGF har                
rapportert til departementet den erfaring vi har om at kampanjen om våre nasjonale regler om bruk av                 
returprovisjon ser ut til å være totalt ukjent i reiselivet, og at myndighetene ikke har klart å spre                  
informasjonsbrosjyren i særlig grad. Spørsmålet har blitt reist i Stortinget, men departementets            
politiske ledelse har ikke besluttet om det vil komme et lovforslag om saken. Næringsdrivende tar               
kontakt med NGF og utrykker frustrasjon over myndighetenes manglende innsats i saken. NGF sine              
medlemmer blir bedt om å innrapportere forhold lokalt slik at dette kan fremlegges for departementets               
ledelse når saken måtte komme opp igjen. 
 
Kontakt med NHO 
 
Reiselivsavdelingen er behjelpelig med rådgivning og informasjon om saker av interesse for NGF.             
Det innkommer en lang rekke invitasjoner til å delta på konferanser og bransjetreff, men styret har                
ikke hatt kapasitet til å delta på noe av dette. 
 
Kontakt med lokale foreninger og enkeltmedlemmer 
 
Sesongen 2019 har vært travel for de fleste av våre medlemmer og vi registrerer at det har kommet 27                   
nye medlemmer. Styret mottar spørsmål om direkte medlemskap i NGF, men godkjenner ikke dette              
der det er lokale foreninger.  
Det er gjennomført en spørreundersøkelse blant lokalforeningene om godtgjøringer for guideoppdrag,           
litt om situasjonen rundt piratguiding, bruk av returprovisjon og andre temaer som opptar våre              
medlemmer. Undersøkelsen fremlegges på årsmøtet. 
 
Utvikling av Norwegian Guidepool 
 
Det er etablert en «pilot» på nettet og det er ca. 60 guider som er registrerte i poolen foreløpig.                   
Berettigelsen av poolen kommer klarest frem dersom en gjør enkle søk etter guider på nettet. Det                
kommer frem alle typer guider og guidetjenester rundt i landet. Formidlere, Visitselskaper og små og               
store foretak presenteres. Mange guider uten noen form for godkjenning eller guideutdanning lanserer             
seg selv og sine tilbud. Mange tilbydere legger inn rosende omtaler av seg selv og sine tjenester, uten                  
at dette er kvalitetssikret eller mulig å kontrollere. Vi anbefaler våre egne medlemmer til selv å søke                 
på nettet for å se hva som tilbys av guidetjenester lokalt og i hele landet. 
En raskt voksende trend i reiselivet, er at gjestene selv komponerer sitt eget program for ferien, og                 
søker opp lokale tilbydere. Det blir også mer og mer vanlig at gjester fra cruiseskip ønsker å lage sine                   
egne programmer i land når de ankommer landet. Mange bestillinger går gjennom formidlerne, men              
det er en voksende gruppe som ønsker direkte kontakt med guider for å planlegge sitt eget program.                 
Valget avgjøres ofte av pris og kvalitet. Mange formidlere er bekymret for at guider som ligger i                 
Guidepoolen vil bli kontaktet direkte. Våre egne undersøkelser blant medlemmene i NGF viser at det               
er en økende tendens til at guider etablerer egen virksomhet, samtidig som de gjerne også tar oppdrag                 
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fra ulike formidlere. NGF har en åpen holdning til at formidlere av guidetjenester presenteres innenfor               
Guidepoolen. NGF har ingen interesse i at formidlere blir borte i markedet, men utviklingen i               
reiselivsmarkedet er så kraftig, Norge og Skandinavia er et kvalitetsbegrep innenfor reiselivet som             
vokser sterkt, og Norwegian Guidepool er et redskap for guider til å bidra til kvalitetssikring og                
verdiskapning innenfor reiselivet. Med det store innslaget av norske og internasjonale guidetilbydere            
på nett (som tar en varierende avgift av det enkelte guideoppdrag) – mener vi at oppbyggingen av                 
Norwegian Guidepool på sikt er en strategisk viktig investering for norske godkjente guider. Det              
gjelder å fortolke dagens trender riktig og systematisk bygge opp en tjeneste på nett som er enkel,                 
brukervennlig og formålstjenlig. Det er først og fremst guidene selv som må promotere Norwegian              
Guidepool. Om ikke vi selv bruker den, hvem vil da få tillit til den? 
 
Forbundsinformasjon  
  
NORGES GUIDEFORBUND  
Stiftelsesdato 28. april 1984  
Organisasjonsnummer 988 545 104  
Kontonummer 1503 34 26132  
Hjemmeside www://norgesguideforbund.no 

Brukernavn for innlogging på medlemsside: medlem  
For passord ta kontakt med ditt lokale styre, evt. NGFs styre. 

Facebook, Norges Guideforbund https://www.facebook.com/ngfmedlem/ 
Styrets kontaktinformasjon styret@norgesguideforbund.no 
Leder  bredby@norgesguideforbund.no +47 908 79 666  
Styremedlem / Web normark@norgesguideforbund.no +47 948 90 222   
Kasserer andreassen@norgesguideforbund.no +47 995 19 351  
Sekretær  safranka@norgesguideforbund.no +47 944 36 813  
Medlemskap i Inter Nordic Guide Club NGF har foreningsmedlemskap i IGC.  

Det enkelte medlem tegner sitt eget medlemskap direkte til 
IGC. (100 SEK/medlem). For mer informasjon, se IGC: 
https://sites.google.com/view/nordicguides/bli-medlem?authuser=0 

  
  
  
Oslo 28.03.2020 
 
  
  
Hilde Normark Adrien Safranka Ann Kristin Andreassen Kristian Bredby 
Styremedlem Sekretær Kasserer Styreleder   
  

7 
 

https://norgesguideforbund.no/
https://www.facebook.com/ngfmedlem/
mailto:styret@norgesguideforbund.no
mailto:bredby@norgesguideforbund.no
mailto:normark@norgesguideforbund.no
mailto:andreassen@norgesguideforbund.no
mailto:safranka@norgesguideforbund.no
https://sites.google.com/view/nordicguides/bli-medlem?authuser=0


 
 

 
SAK 3. 

MEDLEMSOVERSIKT 
 

Lokalforening 2016 2017 2018 2019 

Agder Guide (tidligere: Kristiansand og Omland Guideforening) 30 27 26 26 

Bodø Guideforening – 12 12 12 

Bergen Guideforening 31 23 40 34 

Drammen Guideforening 11 11 11 11 

Harstad og Omegn Guideforening 15 14 10 8 

Lillehammer Guideforening 17 21 19 23 

Narvik Guide 3 4 4 4 

Oslo Guideforening 224 208 209 260 

Stavanger Guideforening 50 59 55 47 

Telemark Guideforening – – 13 10 

Trondheim Guide 5 5 5 5 

Trondheim Guideforening 44 62 58 51 

Vestfold Guideforening 12 15 14 18 

Ålesund Guideforening 64 60 75 69 

Enkeltmedlemmer: 
Hilde Eidevik Østby 
Ssesemjong Gerlitz 

Kari Jemtland Moen 
Jann Harald Engstad 

8 
- 
1 
1 
1 

6 
- 
1 
1 
1 

3 
- 
1 
1 
- 

4 
1 
1 
1 
1 

Antall medlemmer i NGF tilsammen: 516 527 555 582 
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SAK 4. 

REGNSKAP 2019 MED REVISORRAPPORT 
 
Resultatregnskap 
 

 
 
 

 

 Virkelig Budsjett Diff % Hittil Virkelig Hittil Budsjett Diff % 

Salgsinntekt 164785   164785   

Sumdriftsinntekter 164785   164785   

Varekostnad 4303   4303   

Lønnskostnad 16000   16000   

Annendriftskostnad 136097   136097   

Sumdriftskostnader 156400   156400   

Driftsresultat 8385   8385   

Annenfinansinntekt 2028   2028   

Nettofinansposter 2028   2028   

Resultatførskatt 10413   10413   

Ordinærtresultat 10413   10413   

Resultat 10413   10413   

 

9 
 



 
 

 

  

10 
 



 
 

 

11 
 



 
 

 
SAK 5. 

FASTSETTELSE AV ÅRSKONTINGENT 
 

Styrets forslag: 
Medlem tilsluttet forening kr 250 
Enkeltmedlem kr 600 

 
 
 

SAK 6. 
MEDLEMSUNDERSØKELSE 

 
Resultatet av undersøkelsen legges frem i møtet. Se vedlegg. 
Resultatet er representativ for hele landet. Det er liten forskjell på nord, sør, øst og vest. 
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SAK 7. 

ARBEIDSPROGRAM 2020 
 
Vi har pekt ut 4 satsingsområder i 2020: 
 
Nettbasert utdanning 
Utviklingsarbeidet fortsetter. I samarbeid med lokale foreninger og virksomheter som ønsker å benytte             
vår nettbaserte løsning som del av et utdanningsopplegg vil det tilrettelegges for dette. Det kreves               
fremdeles mye arbeid for å gjøre tilbudet kjent. Mange av våre lokale foreninger planlegger guidekurs               
og ved å benytte det nettbaserte tilbudet kan foreningene spare ressurser i antall timer undervisning               
men ikke minst utvide tiden til å drive opplæring og veiledning på de attraksjoner og steder som                 
presenteres for gjestene. 
 
Norwegian Guidepool 
Dette er det neste store satsningsområde som NGF må prioritere. Nettet bobler over av tilbud og                
presentasjoner. Vi har som mål at norske operatører, internasjonale reiseaktører og privatpersoner som             
ønsker å komme til landet skal logge seg inn på Norwegian Guidepool! Der skal de finne de beste                  
guidene og de mest interessante personene og ta kontakt med. Vi har også et ønske om at norske og                   
utenlandske formidlere av guidetjenester finner sin plass i poolen. 
 
Godkjenningsordninger 
2020 er året da de politiske partiene legger programmene for neste periode. Valget er i september                
2021. Gjennom kontaktmøter med partiene, lobbyvirksomhet i Stortinget, avisskriverier og deltakelse           
i debatter i media er det viktig å profilere NGF og de lokale guideforeningene. Vi har et godt                  
utgangspunkt ved at flere politiske partier er positive til en offentlig godkjenningsordning, men det er               
fortsatt et flertall som ikke har programfestet en slik ordning. NHO er vår støttespiller.  
 
Utvikle NGF  
Lokale foreninger savner sterkere kontakt med NGF. Enkeltmedlemmer stiller spørsmålstegn ved           
nytten av å være medlem i NGF. Styret vil knytte sterkere kontakt med ledelsen i de lokale                 
foreningene. Vi ønsker å avholde «fysiske» ledersamlinger og bruke nettet til felles samlinger og              
møter. Skype er et enkelt og billig medium, der vi kan møtes. Det er også mulig å «streame» innlegg                   
og diskusjoner slik at man lokalt kan delta.  
Gardermokonferansen har satt utdanningskontaktenes oppgaver og funksjon på agendaen og skal           
følges opp. 
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SAK 8. 

BUDSJETT 2020 
 

 
 
 

SAK 9. 
FASTSETTELSE AV HONORARER 

 
 

Leder kr 4000 
Kasserer kr 3000 
Sekretær kr 3000 
Styremedlem kr 3000 
Revisor kr 1000 
Webansvarlig kr 2000 
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SAK 10. 
VALG 

 
Norges Guideforbund 

Årsmøtet 28. mars 2020 

Scandic Hotell Solli, Oslo 
 

 

Valgkomiteens innstilling 2020 

 

Leder Kristian Bredby Oslo Guideforening 1 år 

Sekretær Adrien Safranka Trondheim Guideforening Gjensittende 

Styremedlem Hilde M. Normark Narvik Guide 1 år 

Kasserer Ann Kristin Andreassen Narvik Guide Gjensittende 

1. Varamedlem Wenche Ødegård Trondheim Guideforening 1 år 

2. Varamedlem Dianne Berbain Bergen Guideforening 1 år 

 

Andre tillitsverv 

Revisor Gro Barrie Ålesund Guideforening 1 år 

Vararevisor Linda Røsvik Ålesund Guideforening 1 år  

 

Valgkomité Kari Alise Svensen Mellgren Stavanger Guideforening 1 år 

Elisabeth Bergquist Bodø Guideforening 1 år 

Anne Bodil Hytterød Simonsen Telemark Guideforening 1 år 

 

Vara Turid Gjesdal Stavanger Guideforening 1 år  

 
 
Alle kandidater er forespurt og har sagt seg villig til vervene. 

 

1. februar 2020 

 
for Valgkomiteen 

Norges Guideforbund 

 
Cathe M. Farstad, Marianne N Larsen, Kari Alise Svensen Mellgren 
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