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20. mars. 2021, kl. 12-15, online

MØTEÅPNING

Opprop av delegater. Det er tilsammen 45 påmeldte til årsmøtet.

Leder Kristian Bredby ønsker velkommen.

Oslo Guideforening ønskes velkommen tilbake i NGF.

Kristian B. nevner at til tross for generelt lavt aktivitetsnivå lokalt var det en god del saker i NGF.

ÅPNING OG KONSTITUERING AV ÅRSMØTE

Vedtak: Innkallingen er godkjent.

Til møteleder er valgt: Ann Kristin Andreassen (teknisk dirigent), Kristian Bredby (møteleder)

Til referent er valgt: Adrien Safranka

Til protokollunderskrivere er valgt: Marianne N. Larsen og Tove Gustafsson

Til tellekorps er valgt: Ann Kristin Andreassen

Saksliste er godkjent, og årsmøtet er dermed konstituert.

SAK 1.  BEHANDLING OG GODKJENNING AV FULLMAKTER, MED MEDLEMSOVERSIKT

1.1. Fullmakter

Fullmakter tilsendt styret i forkant av årsmøtet er gjennomgått ved delt skjerm.

Oslo Guideforening deltar på årsmøtet som observatør.

Følgende foreninger er representert på årsmøtet, ved delegat:

Agder Guide Tove Gustafsson

Bergen Guideforening Nina Kjærland

Bodø Guideforening Beate Venaas Røkke

Drammen Guideforening Reidun Reinsve

Lillehammer Guideforening Bente Dahlen

Narvik Guideforening Hilde Normark

Stavanger Guideforening Kari Alise Svensen Mellgren

Telemarksguide Kjell Peder Haugene

Trondheim Guideforening Wenche Ødegård

Ålesund Guideforening Ingrid Mørk Pedersen

Æresmedlem Kirsten E. Mikkelsen og enkeltmedlem Hilde Østby har én stemme, likedan Kristian Bredby som

i 2020 var enkeltmedlem.

Antall fullmakter innlevert fra delegater tilstede tilsvarer antall i medlemsoversikten.

Antall stemmer som kan avgis på årsmøtet: 277

1.2. Medlemsoversikt

Sekretær Adrien Safranka legger fram medlemsoversikt for 2020.

Det presiseres at Bodø Guideforening hadde 22 registrerte medlemmer i NGF i 2020. Det sto feil med 10 stk i

det utsendte årsmøtedokumentet, men det korrigeres i den endelige oversikten.

Det presiseres at avvik i totaloversikten i fjorårets tall er pga oppdatering fra Oslo Guideforening.
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NGF hadde til sammen 312 medlemmer i 2020.

Lokalforening 2019 2020

Agder Guide (tidligere: Kristiansand og Omland Guideforening) 26 22

Bodø Guideforening 12 22

Bergen Guideforening 34 34

Drammen Guideforening 11 9

Harstad og Omegn Guideforening 8 10

Lillehammer Guideforening 23 17

Narvik Guide 4 4

Oslo Guideforening 229 (246) 0

Stavanger Guideforening 47 47

Telemark Guideforening 10 9

Trondheim Guideforening 51 50

Trondheim Guide 5 5

Vestfold Guideforening 18 12

Ålesund Guideforening 69 64

Enkeltmedlemmer:

Hilde Østby

Ssemjon Gerlitz

Kari Moen

Jann Engstad

Susanne Kirchberger

Kristian Bredby

Kirsten E. Mikkelsen (æresmedlem)

4

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

Antall medlemmer i NGF tilsammen: 552* 312

NGFs nye medlemmer f.o.m. dette årsmøtet, etter styrevedtak på styremøte i februar, er Oslo Guideforening,

samt Daniela Laguniak, enkeltmedlem i Finnmark.

Vedtak: Fullmakter, innlevert digitalt, er godkjent. Medlemsoversikten er tatt til orientering.

SAK 2. ÅRSBERETNING 2020, 05.06.2020 - 20.03.2021

Leder Kristian Bredby legger frem årsberetningen.

Det presiseres at Diane Berbain, og ikke Wenche Ødegård, har rykket opp som styremedlem pga at Wenche

innehar lederverv lokalt, og bestemmelsen ble møtt i enighet med alle parter.

Det påpekes at guideutdanning “via den lokale guideforeningen/NGF” refererer til de tradisjonelle guidekursene.

Kommentarer:

- Det stilles spørsmål om stemmerettordningen.

Adrien S. forklarer at saken var ansett ferdigbehandlet i styret da det så kom inn konkret forslag.

- Det stilles spørsmål om kontakt med Universitetet i Sørøst-Norge, og om de stiller NGFs læreplan i tvil.

Kristian B. påpeker at dialogen med USN ikke er klarlagt enda, og forklarer at under ulike møter er det bl.a.

kommet reaksjoner på begrepet deres “nasjonal guideutdanning” og at USN mangler lokalforankring. Kristian
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B. påpeker at for en sentral godkjenningsordning for guider er det NGF som naturlig kan reperesentere

guidene, men at det kan være flere som er interesserte i å være med.

- Det stilles spørsmål om hvorfor de faste datoene for bestilling av guide-ID er lagt til vårparten.

Adrien S. begrunner det med at de fleste guideoppdrag er på sommeren, og at lokale guidekurs avsluttes

tradisjonelt i april-mai, og poengterer samtidig at dersom det er behov for å bestille kort utenom de oppgitte

datoene, er det fullstendig mulig, som i dagens praksis med løpende bestilling ved oppsamling av 10 stk.

Hilde N., som hadde ansvaret for å ordne med ID-kortene i 2 år, bekrefter at oppsamling av 10 bestillinger har

fungert fint, samtidig at med faste datoer kan foreningene planlegge. Grunnen til at det settes minstetall har

med produksjonskostnadene å gjøre.

Vedtak:  Årsberetningen er behandlet og godkjent.

SAK 3. REGNSKAP MED REVISORRAPPORT

3.1. Prosjekt “Etablering av nasjonal kompetanseplattform for guider i Norge”

Oversikt over prosjektregnskap, samt revisorrapport fra BDO AS, ved statsautorisert revisor

Wegard Wiik, datert 25.06.2018 og 28.03.2019 ble lagt fram.

3.2. Regnskap 2020

Kasserer Ann Kristin Andreassen legger fram regnskapsoversikt, resultatregnskap, og balanse.

Det presiseres at reiser gjaldt reiser utført før 12. mars 2020.

Årsmøteutgifter gjaldt utbetaling til hotellet der NGF skulle ha arrangert årsmøtet i fjor mars. Til tross for at

summen ble redusert, medførte avbestillingen pga koronautbruddet kostnader.

Gaver gjaldt i all hovedsak blomster som takk for arbeidet til landsmøtekomiteen.

NGF har to kontoer, den ene er sparekonto.

Revisor Gro Barrie redegjør for sin beretning. Gro B. har gjennomgått samtlige bilag, og leser opp revisors

beretning lagt fram for årsmøtet.

Kommentarer:

- Det stilles spørsmål om forkortelsene i prosjektregnskapet.

Ann Kristin A. og Hilde H. svarer med at “IN” er Innovasjon Norge, mens “PG” står for prosjektgruppe, og “PL”

står for prosjektledelse.

- Det stilles spørsmål om utgifter til datasystemer.

Hilde N. presiserer at NGF har 3 domener: norgesguideforbund.no, guidekurs.no og guidepool.no.

Vedtak: Prosjektregnskap er lagt fram til orientering. Regnskap og revisors beretning er behandlet og godkjent.

SAK 4. SPØRREUNDERSØKELSEN

Sekretær Adrien Safranka presenterer resultatene fra spørreundersøkelsen.

Spørreundersøkelsen viser resultater for ca. en tredjedel av forbundet.

Det må tas høyde for ulike tolkninger i svarene pga guidenes ulike utgangspunkt.

Oversikten “Guideoppdrag per region” på side 4 viser til 3034 oppdrag i 2019, og 324 i 2020.

En del svar ble utelatt fra statistikken da de ikke var håndterbare tallmessig, samtidig at noen svar representerer en

hel forening. Videre må det tas høyde for at flere nyutdannede guider som ikke hadde oppdrag i 2019, har oppgitt

konkrete tall for begge år, så de er tatt med i oversikten.

Realiteten om nedgang i antall oppdrag er altså verre enn det som fremkommer i oppsummeringen.
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54% av de som svarte guider året rundt, men bare 24% guider jevnt fordelt gjennom året.

Svar gitt på åpne spørsmål gir innsikt i detaljer styret ikke nødvendigvis ville ha tenkt på, - f.eks. at flere av våre

kolleger har lønn eller fast tillegg for å guide ved museum.

Med mer kunnskap om medlemmene vil framtidige spørreundersøkelser kunne tilpasses forbundet bedre.

Resultatene bekrefter hvor sammensatt guidenes gruppe er, og svarene viser også de ulike behov NGFs

medlemmer har, spesielt forskjellene mellom de som driver selv og de som er ansatte.

Tilbakemeldinger på slutten av spørreundersøkelsen, spesielt om sertifisering, faller godt sammen med styrets

fokus i NGFs videre planer. (Alt som står i kursiv er uredigerte sitater fra svarene.)

I kontakt med NHO ble det stilt spørsmål om kompensasjonsordninger, og det var diskutert om det i det hele tatt var

vits i å beholde kompensasjonsordningen som kunne gjelde guider, da disse ble lite brukt. Fra undersøkelsen

kommer det fram at det har med medlemsmassens sammensetning å gjøre. Ordningen har fått betydning for noen

guider som er avhengige av å guide.

Spørreundersøkelsens resultater blir gjort tilgjengelig for alle i NGF, på medlemssidene.

Kommentarer:

- Flere medlemmer deler deres egen erfaring:

● noen får kompensasjon som ENK (ikke pensjonist), hver måned 80% i fjor, og 60% nå

● noen får dagpenger, inntil 2 år

- Det påpekes at i Oslo er det mange flere som har egen AS enn det fremkommer fra svarene i

spørreundersøkelsen, og disse har permittert seg.

- Landets største guidebureau trekkes frem med oppfordring til å ikke starte på null, dvs. ha prisnivå som

harmonerer med hvor vi hadde stått uten pandemien, istedenfor å sette ned prisene.

Vedtak: Spørreundersøkelsen er tatt til orientering.

SAK 5. INNKOMNE SAKER

Styrets forslag om kontingentlettelse i 2021 er lagt fram. Ingen kommentarer eller innsigelser.

Vedtak: Styrets forslag om kontingentlettelse er behandlet og enstemmig vedtatt, dvs.:

Pga. situasjonen bransjen befinner seg i som følge av pandemien, krever forbundet ikke inn kontingent for

2021, dette for å lette trykket på våre lokale guideforeninger. Istedenfor kontingentbetaling skjer bekreftelse av

medlemskap via innrapportering innen 1. mai. Eventuelle endringer i medlemstall og dokumenter etter den

dato sendes inn fortløpende og senest 31. des.

SAK 6. ARBEIDSPROGRAM 2021

Leder Kristian Bredby presenterer forbundets arbeidsprogram.

Arbeidet med utdanningsspørsmål fortsettes også. Det jobbes bl.a. videre med den nettbaserte løsningen, og

temaer til revidering er allerede fordelt.

Det påpekes viktigheten av detaljert og håndfast informasjon om hvem NGF representerer.

Det påpekes at det politiske arbeidet kan få direkte følger for guidene. F.eks. på APs partiprogram står følgende

konkret: “Etablere en nasjonal godkjenningsordning for lokal- og regionguider, turledere og fjellførere.”

(Kilde: https://www.arbeiderpartiet.no/politikken/reiseliv/)

Kommentarer:
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- Hilde N. poengterer at guidekurs.no får veldig mye oppmerksomhet fra eksterne interessenter, ca. 20 pr uke

ønsker innlogging til portalen. Det oppleves å fungere bedre nå enn ved oppstart. Det er også kommet flere

muligheter til i løsningen, som vil gjennomgås på eget møte med de som jobber med revisjonen.

- Det stilles spørsmål om organisasjonsutviklingen, om det skal bety at styresammensetningen ikke fungerer, og

om lederen har tenkt på utvidelse av styret.

Kristian B. svarer med at det har vært veldig definerte oppgaver i styret, med Kristian B. om det overordnede,

med Hilde N. som styrte prosjektet og webben, som Adrien S. gradvis har overtatt, og med Ann Kristin A. som

økonomiekspert, med kjempeinnsats fra de enkelte. Man kan kanskje se på en bredere sammensetning for at

flere deler på oppgavene.

Det uttrykkes forståelse for at enhver levende organisasjon bør ha en gjennomgang av vedtekter og

organisasjonsform, og om ikke styret blir større, kan gjerne komiteer opprettes for å engasjere flere av NGFs

medlemmer i arbeidet.

Adrien S. påpeker at styret ønsker å legge opp til flere digitale ledermøter framover, slik at alle foreningsledere

får være med i prosessene.

- Det nevnes at Oslo bør være med når det jobbes med stemmerett ordningen.

Signe Jenssen, leder i Oslo Guideforening svarer med at Oslo skjønner problemstillingen.

- Det stilles spørsmål om tidsfrist for stemmerett ordningen.

Kristian B. svarer med  at forslag skal legges fram til neste årsmøte.

- Det stilles spørsmål om hvorfor utdanning ikke er nevnt som eget punkt i arbeidsprogrammet. Kristian B.

svarer med at i tiden fremover skal utdanning være eget punkt i arbeidsprogrammet.

- Det stilles spørsmål om neste års årsmøte / landsmøte, om det planlegges et fysisk møte.

Kristian B. svarer at styret håper på at NGF vil kunne møtes fysisk.

- Det stilles spørsmål om fysisk møte kan kombineres med digitalt, mtp foreninger med dårlig råd.

Ann Kristin A. svarer at det ikke er noe i veien for å legge opp for å streame et møte.

Vedtak: Arbeidsprogrammet er behandlet og godkjent.

SAK 7. FASTSETTELSE AV KONTINGENT

Årsmøtet skal fastsette kontingent. Vedtak gjort på årsmøte 2021 blir gjeldende for året 2022.

Vedtak: Kontingent er fastsatt. Styrets forslag om at kontingent forblir uforandret, dvs. kr 250 pr medlem tilsluttet

forening, og kr 600 for enkeltmedlemmer er enstemmig vedtatt.

SAK 8. FASTSETTELSE AV HONORAR

Vedtak: Honorar til styremedlemmer og revisor fastsettes. Styrets forslag om uforandret honorar er vedtatt.

SAK 9. BUDSJETT 2021

Kasserer Ann Kristin Andreassen legger frem budsjettet.

Summen i “Kurs og konferanse” er tiltenkt digitale foredrag, med mulighet for honorering.

Økningen i “Datasystemer” er pga Styreweb, løsningen for digitalt medlemsregister, som vil også inkludere NGFs

regnskapsprogram framover. Med færre medlemsforeninger ville kostnaden vært lavere, samt at når OGF som

største guideforening er tilbake i NGF, medfører økning i pris.
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Årsresultatet blir minusresultat.

Kommentarer:

- Hilde N. påpeker at forutsenting for potensielle inntekter for guidekurs.no er at det kjøres regionalt kurs.

Inntekter fra guidekurs.no i 2020 kom fra at Bodø Guideforening og Agder Guide har gjennomført regionalt

kurs, og har henvist deltagere til den nasjonale delen på nett. Hilde N. påpeker også at hun ikke slipper inn

noen på guidekurs.no uten å ha fått beskjed fra guideforeningen, og at det sikres at den regionale delen av

kurset er på plass.

- Det stilles spørsmål om summen for datasystemer, og om det hadde vært mulig med en billigere løsning.

Niels Henrik Jensen uttrykker bekymring for regnskapene framover, og ønsker at det protokollføres.

Hilde N. kommenterer at NGF som nasjonalt forbund er forpliktet til å ha elektronisk registrering, i tillegg til nye

krav til regnskapsføring. Styreweb er billigst og best tilpasset NGFs virksomhet.

Kristian B. minner om at løsningen ble gjennomgått med foreningslederne i november, før det ble inngått

avtale med Styreweb.

Kristian B. medgir at styret har vært bekymret for kostnadene, men måtte finne en løsning.

Adrien S. påpeker at før styret presenterte Styreweb på ledermøtet og til slutt inngått avtale, har Hilde N.

undersøkt flere løsninger. Det ble testkjørt demoversjoner i flere måneder.

Ann Kristin A. påpeker at NGFs mål normalt er å gå i balanse, men at det må huskes at forbundet nå har to år

uten kontingentinntekter, der nærmere 150 000 kr inntekter per år faller bort. Budsjett med minusresultat er

unntak som har med kontingentlettelsen å gjøre.

Kristian B. konkluderer med at det er naturlig at forbundet bruker av egenkapital når det ikke tas inn

kontingent.

Vedtak: Budsjett er behandlet og godkjent, med protokolltilførsel.

SAK 10. VALG

Kari Alise Svensen Mellgren fra valgkomiteen legger fram deres innstilling.

Kommentar:

- Revisorens navn i innstillingen i det utsendte årsmøtedokumentet sto feil, det skal være Barrie.

Vedtak: Valgkomiteens forslag, er vedtatt, som følger:

Styreleder Kristian Bredby Oslo guideforening 1 år

Kasserer Ann Kristin Andreassen Narvik Guide gjensittende

Sekretær Adrien Safranka Trondheim guideforening 2 år

Styremedlem Tom Erik Fjær Trondheim guideforening 2 år

Varamedlem Wenche Ødegård Trondheim guideforening 1 år

Varamedlem Else Ottesen Stavanger guideforening 1 år

Revisior Gro Barrie Ålesund guideforening 1 år

Varerevisor Linda Rørvik Ålesund guideforening 1 år

Valgkomite Kari Alise Svensen Mellgren Stavanger guideforening 1 år

Liv Welle Ålesund guideforening 1 år

Tina L. Fjeldavli Bodø guideforening 1 år

(vara) Sidsel Waage Aurdal Ålesund guideforening 1 år

Møtet ble hevet kl. 14:30.
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Trondheim, 20. mars 2021

Referent:

Adrien Safranka

Protokollunderskrivere:

Marianne N. Larsen Tove Gustafsson
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