Vedtekter for Norges Guideforbund
Vedtatt på NGFs Årsmøte i Trondheim 9.februar 1985
Sist endret på Årsmøtet i Harstad 12.3.2016

§1

GENERELT
Norges Guideforbund (NGF) er en landsomfattende organisasjon for guideforeninger, og
autoriserte guider som har bestått guideeksamen godkjent av NGF. Det kan også søkes om
medlemskap for guider med spesialkompetanse som kan godkjennes av NGF.

§2

FORMÅL
NGF skal ivareta norske guiders felles interesser og arbeid for å heve guideyrkets status,
også overfor reiselivsmyndighetene.
NGF skal representere norske guideforeninger i internasjonale fora under betegnelsen
Norwegian Guide Federation.
NGF skal blant annet arbeide for:
• Styrking av utdanningssystemet for norske guider.
• Felles bruk av erfaringer fra lokale foreninger.
• Samordning av informasjonsvirksomhet mellom norske guideforeninger.
• Gjennom sine medlemmer å markedsføre Norge på et faglig solid grunnlag overfor
turistene.
• Aktivt vern og fornuftig bruk av nasjonale kulturminner.

§3

MEDLEMSKAP
Som medlem kan opptas enhver norsk guideforening, hvis medlemmer er autoriserte guider
med bestått guideeksamen godkjent av NGF.
Søknad fra forening skal være vedlagt opplysninger om:
• Foreningens medlemstall
• Foreningens faglige virkeområde
• Foreningens lover / vedtekter
• Foreningens regnskap og årsberetning
NGF-autoriserte og kvalifiserete guider kan søke om individuelt medlemskap. Søknad om
medlemskap sendes styret i NGF.
Søknad om individuelt medlemskap skal inneholde dokumentasjon om:
• Personalia
• Relevant faglig bakgrunn
• Yrkeserfaring som guide
• Eventuelle avlagte guideeksamener
Se egne retningslinjer.
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Dersom lokal guideforening opprettes og denne melder seg inn i NGF, forplikter
enkeltmedlem som praktiserer som lokalguide, seg til medlemskap i den lokale
foreningen.
Søknad om medlemskap behandles av NGFs styre, men avgjøres av årsmøtet med simpelt
flertall.
Hver medlemsforening sender årlig årsberetning til NGF.
Dersom lokal guideforening oppløses og / eller melder seg ut av NGF, kan enkeltmedlem
søke individuelt medlemskap. Slik søknad kan godkjennes av styret.
Enkeltmedlemmer eller lokale guideforeninger som arbeider mot NGFs vedtekter og
målsetning kan midlertidig suspenderes av styret i NGF. Utelukkelse fra medlemskap
avgjøres av årsmøtet med 2/3 flertall.
§4

KONTINGENT
Medlemmene er forpliktet til å betale den årsavgift som årsmøtet fastsetter. Skyldig
kontingent for inneværende år som ikke er betalt innen 31.12. kan føre til sletting av
medlemskapet. Ved eventuell søknad om nytt medlemskap må skyldig kontingent
innbetales.

§5

ÅRSMØTET
Årsmøtet er forbundets høyeste myndighet og avholdes hvert år innen 1.april. Skriftlig
innkalling sendes medlemmene med åtte ukers varsel. Forslag som ønskes behandlet av
årsmøtet må være styret i hende innen fire uker før årsmøtet.
Årsmøtet ledes av en valgt dirigent.
Årsmøtet skal:
1. Behandle og godkjenne fullmakter
2. Behandle årsberetning
3. Behandle årsregnskap og revisors beretning
4. Fastsette årskontingent
5. Behandle innkomne saker som er oppført på sakslisten
6. Behandle søknad om medlemskap
7. Fastsette honorar til styremedlemmer og revisor
8. Velge styremedlemmer i henhold til § 7a
9. Velge revisor i henhold til § 7b
10. Velge valgkomite i henhold til § 7c
Årsberetning, regnskap, budsjett, innkomne saker og valgkomiteens innstilling sendes ut til
foreningene og enkeltmedlemmene innen to uker før årsmøtet. Deltakerne på årsmøtet får
tilsendt årsmøtepapirene på e-post innen to uker før årsmøtet.
Hver medlemsforening har en offisiell delegat som forvalter foreningens stemmerett.
Delegaten kan avgi like mange stemmer som foreningen hadde betalt kontingent til NGF ved
siste årsskifte. Medlemsforeninger som ikke sender egen delegat kan gi sin fullmakt til en
annen forening. Delegaten må før årsmøtet settes levere skriftlig fullmakt som angir
foreningens stemmetall.
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Hver medlemsforening kan, med full tale- og forslagsrett for alle, delta med så mange
utsendinger de ønsker.
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med minst 14 dagers varsel når styret bestemmer det
eller når minst halvparten av medlemsforeningene skriftlig krever det.
§6

LEDELSE
Styret velges av årsmøtet og består av fire medlemmer:
• Leder
• Sekretær
• Kasserer
• Ett styremedlem
I tillegg velges to vararepresentanter.
Ved leders fravær utnevner styret fungerende leder.
Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.
Signaturrett på vegne av NGF gis til styrets leder, kasserer og ett av styremedlemmene i
fellesskap. Styreleder og kasserer innehar prokura for NGF og tilgang til NGFs økonomiske
midler.

§7

VALG
Valgene skjer ved alminnelig flertallsavstemming. Får to kandidater likt antall stemmer,
foretas bundet omvalg mellom disse.
a. Styret
Ved første gangs valg velges halvparten av styret for ett år etter loddtrekning.
Medlemmene av styret velges ved separate valg.
Hvert verv velges for en toårs periode.
Leder og kasserer velges samme år.
Sekretær og ett styremedlem velges det påfølgende år.
Vararepresentanter velges for ett år.
Det er ønskelig at kandidatene kommer fra ulike foreninger og med geografisk spredning,
men dersom dette blir umulig å få til, kan det velges to kandidater fra en forening.
b. Revisor
Revisor og vararevisor velges hvert år.
c. Valgkomite
Valgkomite bestående av tre medlemmer og en vararepresentant velges hvert år. En
representant velges fra forrige valgkomite. Minst ett av valgkomiteens medlemmer bør
ha vært medlem av styret i de senere år.
Hver forening kan kun være representert med ett medlem i valgkomiteen.
Valgkomiteen skal innstille kandidater til alle tillitsverv, inkludert ny valgkomite.
Kandidater som foreslås av valgkomiteen skal være forespurt og ha sagt seg villig til å
påta seg tillitsverv.
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§8

VEDTEKTSENDRINGER
Vedtektene kan kun endres av årsmøtet med 2/3 flertall av avgitte stemmer.

§9

UTMELDING
Utmelding kan skje skriftlig til styret og er gyldig fra den dagen styret får beskjed om
utmelding. En forening som melder seg av NGF og som har betalt kontingent, har ikke krav
på refusjon av denne. Ved et medlems utmelding, må eventuelle effekter med NGFs logo
leveres tilbake uten refusjon.

§ 10 OPPLØSNING
Forslag om oppløsning av Norges Guideforbund må være styret i hende seks måneder før
årsmøtet.
Oppløsningen må vedtas av to påfølgende årsmøter med 2/3 av avgitte stemmer.
Økonomiske midler fordeles tilbake til medlemsforeningene i henhold til deres medlemstall.
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Vedlegg til NGFs vedtekter § 3.
Retningslinjer for søknad om enkeltmedlemskap.
I NGF er det mulighet til å bli enkeltmedlem som lokalguide og som spesialguide.
Kvalifiserte lokalguider og guider med annen spesialkompetanse kan søke om å bli medlem i NGF.
Søknad om enkeltmedlemskap skal inneholde dokumentasjon om:
•
•
•
•

personalia
relevant faglig bakgrunn
yrkeserfaring som guide
eventuelle avlagte guideeksamener

Krav til søkere og søknader:
Lokalguider:
For søkere som velger å gjennomføre og som består eksamen på et NGF-godkjent kurs er det ikke
nødvendig med dokumentasjon som i nevnt i § 3 i vedtektene.
Andre søkere:
Det kreves minimum 2 års relevant erfaring/praksis for søkere med spesialkompetanse og lokalguide
uten godkjent guidekurs.
I tillegg til dokumentasjon som nevnt i vedtektene skal det også legges ved:
•
•
•
•

Beskrivelse av kompetanseområdet
Nødvendig dokumentasjon for kurs/opplæring med eksamen.
Godkjenning/autorisasjon for spesialområdet
Bekreftelse fra arbeidsgiver/institusjon

UDK-komiteen gjennomgår søknaden og en anbefaling oversendes styret som legger søknaden frem
for årsmøtet for godkjenning.
Hvis/når NGF får et nettbasert kurs for generell del er det ønskelig at dette i fremtiden gjennomføres
med eksamen for alle individuelle søkere.

Norges Guideforbund
Mars 2016
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