
Ålands guider r.f.  
 
 

 1 

 
1. Föreningens namn och hemort  
Föreningens namn är  
ÅLANDS GUIDER r.f.  
Föreningens hemort är Mariehamn stad och dess verksamhetsområde omfattar landskapet Åland.  
 
2. Syfte och verksamhet  
Föreningens syfte är att bevaka inom guidebranschen fungerande yrkesutövares allmänna och 
gemensamma intressen, främja samarbetet mellan medlemmarna och förbättra branschens 
verksamhetsbetingelser.  
För att fullfölja sitt syfte ger föreningen akt på branschens ekonomiska utveckling och  
lagstiftning samt tar initiativ, framlägger förslag och avger utlåtanden i anslutning till nämnda 
ärenden.  
 
Föreningen handleder och ger råd till sina medlemmar i frågor som gäller utövningen av 
guideyrket genom att arrangera möten, tillhandahålla rådgivning och utbildning. Dessutom gör 
föreningen de utredningar som utövningen av guideyrket kräver. Detta sker i samråd med 
landskapets turismansvariga och enligt Finlands guideförbunds normer.  
 
För att stöda sin verksamhet kan föreningen ta emot donationer och testamenten, äga för  
verksamheten nödvändig fast och lös egendom samt anordna lotterier och penning-insamlingar 
sedan behövligt tillstånd inskaffats.  
 
3. Medlemmar  
Såsom föreningens medlem kan antas av styrelsen godkänd guide, som avlagt guideexamen och 
fungerat som turistguide under minst fem rundturer eller på annat sätt införskaffat erforderliga 
kunskaper.  
 
Guide som tillfälligt inte är aktiv har rätt att kvarstå som medlem i föreningen.  
Till hedersmedlem kan föreningsmötet på framställning av styrelsen kalla person som avsevärt 
har främjat och stött föreningens verksamhet.  
 
Föreningens medlem är skyldig att årligen erlägga en medlemsavgift vars storlek fastställs av 
höstmötet. 
  
4. Utträde och uteslutning av medlem ur föreningen  
Medlem i föreningen äger rätt att när som helst genom skriftlig ansökan hos styrelsen eller dess 
ordförande utträda ur föreningen eller genom att vid föreningens möte anmäla om utträde för 
anteckning i protokollet. Styrelsen kan utesluta en medlem ur föreningen om medlemmen inte har 
betalat sin förfallna medlemsavgift. Medlem som inom eller utom föreningen agerat i strid med 
föreningens syfte kan på synnerliga skäl uteslutas.  
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5. Medlemsavgifter  
Höstmötet besluter om storleken av den årliga medlemsavgiften.  
Hedersmedlem betalar inte medlemsavgift.  
 
6. Styrelse  
Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen till vilken hör en ordförande som väljs för ett år i 
sänder och fyra andra ordinarie medlemmar samt två suppleanter som alla utses vid höstmötet.  
Styrelsens mandattid är två år så att hälften av medlemmarna byts ut och hälften kvarstår i 
styrelsen.  
 
Styrelsen väljer inom sig en viceordförande samt utser sekreterare, kassör och andra nödvändiga 
funktionärer.  
 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, då denna har förhinder, av vice 
ordföranden eller då minst hälften av styrelsemedlemmarna så kräver.  
Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess medlemmar, ordförande eller vice ordföranden 
medräknade, är närvarande. Omröstningar avgörs med enkel majoritet. När rösterna faller lika 
avgör ordförandes röst, vid personval avgör emellertid lotten.  
Suppleanterna kallas till alla möten och de har rätt att yttra sig.  
 
Om styrelsen är enig kan styrelsemöte hållas per telefon , e-post , genom datorkommunikation 
eller annat tekniskt hjälpmedel.  
 
7. Tecknande av föreningens namn  
Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande eller vice ordförande tillsammans med 
sekreterare eller kassör, alltid två tillsammans.  
 
8. Räkenskapsperiod och revision  
Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår.  
Bokslutet jämte nödvändiga handlingar och styrelsens årsberättelse skall lämnas till 
verksamhetsgranskaren senast tre veckor före vårmötet. Verksamhetsgranskaren skall ge sitt 
utlåtande skriftligen till styrelsen senast två veckor före vårmöte.  
 
9. Föreningens möten  
Föreningens vårmöte hålls senast sista mars på kallelse av styrelsen. Föreningens höstmöte hålls 
senast 14 oktober. Vid föreningens möten behandlas ärenden enligt punkt 11 i stadgarna.  
Extra föreningsmöte hålls då styrelsen anser det nödvändigt eller då minst en tiondedel (1/10) av 
föreningens medlemmar skriftligen kräver detta för ett särskilt angivet ärende.  
 
Mötet skall hållas inom trettio dagar från den tidpunkt då kravet på mötet framställts hos 
styrelsen.  
Vid föreningens möten har varje medlem en röst.  
Som mötets beslut gäller, om inte något annat bestäms i stadgarna, den åsikt som har understötts 
av mer än hälften av de avgivna rösterna. Omröstningen avgörs med enkel majoritet. Om rösterna 
faller lika avgör mötesordförandens röst, vid personval avgör emellertid lotten.  
 
10. Sammankallande av föreningens möten  
Styrelsen skall sammankalla föreningens möten senast fjorton dagar före mötet genom att till 
varje medlem skicka ett kallelsebrev per post eller e-post, eller alternativt genom annons i en på 
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orten utkommande tidning samt publicera kallelsen på föreningens hemsida. 
 
11. Årsmöten  
 
Vid föreningens vårmöte behandlas följande ärenden:  
1. mötet öppnas  
2. val av mötesordförande, vid behov viceordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid 
behov två rösträknare  
3. mötets laglighet och beslutsförhet konstateras  
4. föredragningslistan för mötet godkänns  
5. årsberättelsen, bokslutet och verksamhetsgranskarens utlåtande presenteras  
6. beslut om fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen  
7. övriga ärenden  
8. mötets avslutande 
 
Vid föreningens höstmöte behandlas följande ärenden:  
1. mötet öppnas  
2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare  
3. mötets laglighet och beslutsförhet konstateras  
4. föredragningslistan för mötet godkänns  
5. fastställande av medlemsavgift för följande år   
6. fastställande av verksamhetsplan och budget  
7. val av ordförande  
8. val av övriga medlemmar och suppleanter i styrelsen  
9. val av en verksamhetsgranskare jämte suppleant  
10. val av arbetsgrupper 
     -  valberedning 
    - löneförhandlingsgrupp 
   - föreningens representanter   
11. övriga ärenden 
12. mötets avslutande  
 
 
12. Ändringar av stadgarna  
Beslut om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen skall fattas vid föreningens två på 
varandra följande möten med minst tre fjärdedels (3/4) majoritet av rösterna som avgetts vid 
omröstningen av de närvarande på mötet.  
I möteskallelsen skall nämnas om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen.  
Då föreningen upplöses användes föreningens tillgångar för att främja föreningens syfte på ett 
sådant sätt som bestäms av det möte som fattar beslutet om upplösningen. Om föreningen blir 
upplöst används tillgångarna till samma ändamål. 
 
13. Övrigt 
I övrigt tillämpar föreningen föreningslagen.  


