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___________________________________________________________________________ 

 

§ 1 

Föreningens namn: 

Svenska Bergsguideorganisationen (SBO). 

 

§ 2 

Målsättning: 

SBO har till uppgift att verka för bergsguideyrkets utveckling i Sverige samt att tillvarata 

medlemmarnas intresse inom området. Föreningen verkar för sitt ändamål i samarbete med 

andra intresseorganisationer såväl i Sverige som utlandet. Föreningen ställer de högsta krav på 

sina medlemmar i fråga om yrkeskompetens och hedrande vandel. Föreningen ska också 

verka för att utveckla medlemmarnas yrkeskunskap såväl teoretiskt som praktiskt inom 

bergsguideyrket. 

 

§ 3 

Medlemskap, Rösträtt: 

Föreningens medlemmar är ordinarie medlemmar samt associerade medlemmar. 

 

1. För ordinarie medlemskap krävs med godkänt resultat genomgången Svensk 

 Bergsguideutbildning och examen med titeln "Auktoriserad Svensk Bergsguide" samt 

 erlagd medlemsavgift. 

2. Associerat enskilt medlemskap är öppet för alla intresserade. Medlemskap erhålles 

 genom att erlägga medlemsavgift. 

3. Stödmedlemskap: Associerat organisations- eller företagsmedlemskap erhålles via 

 kontakt med föreningens styrelse. Samarbetet ska ge bägge parter skäligt utbyte. 

4.   Hedersmedlem. Till hedersmedlem kan väljas en person som på ett förtjänstfullt sätt 

bistått Svenska Bergsguideorganisationen. Till hedersmedlem kan endast auktoriserad Svensk 

Bergsguide eller UIAGM/IVBV/IFMGA-guide väljas. Hedersmedlem erlägger ej årsavgift.    

Hedersmedlem är likvärdig med ordinarie medlem i såväl rättigheter som skyldigheter. 

Ordinarie årsmöte fattar beslut om hedersmedlemskap.  

 

 

Rösträtt har ordinarie medlem samt associerad medlem. Stödmedlemskap berättigar ej till 

rösträtt. 

 

§ 4     

Krav på medlem, Representation, Utträde: 
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Genom inträde i SBO har medlem ställt sig dessa stadgar till efterrättelse. Endast med 

styrelsens medgivande äger medlem rätt att representera SBO vid konferenser, möten, 

sammanträden eller liknande, eller på annat sätt utnyttja SBO:s namn eller emblem. 

 

Utträde ur föreningen sker skriftligen till styrelsen. 

Medlem som ej betalar årsavgift eller på annat sätt bryter mot SBO:s stadgar kan av styrelsen 

uteslutas ur SBO. Före uteslutning ska medlem beredas tillfälle att yttra sig i ärendet. 

 

§ 5 

Årsavgift: 

Ordinarie årsmöte bestämmer varje år medlemsavgiftens storlek. 

 

§ 6 

Beslutande organ: 

SBO:s beslutande organ är ordinarie årsmöte, extra årsmöte och styrelse. 

 

§ 7 

Årsmöte, Tidpunkt, Kallelse: 

Årsmöte till vilket alla medlemmar är kallade hålles varje år under hösten. Årsmöte består av 

de medlemmar som personligen infunnit sig. Kallelse sker genom skriftligt meddelande till 

varje medlem senast 30 dagar före årsmötet. Styrelsen förbereder årsmötet samt sammankallar 

medlemmarna. Röstning med fullmakt tillämpas ej. 

 

§ 8 

Förslag till ärende att behandlas vid ordinarie årsmöte: 

Förslag till ärende att behandlas vid årsmöte inges skriftligen till styrelsen senast den 31 

augusti. Rätt att avge förslag tillkommer förutom styrelsen, alla ordinarie medlemmar samt 

associerade medlemmar. 

 

§ 9 

Ärenden (dagordning) ordinarie årsmöte: 

1. Upprop. 

2. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst. 

3. Fastställande av dagordning. 

4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 

5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordförande ska justera 

protokollet. 

6. Behandling av verksamhetsberättelse. 

7. Behandling av förvaltningsberättelse. 

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning. 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

10. Val på tre år av ordförande. 

11. Val på tre år av vice ordförande. 

12. Val på två år av övriga styrelsemedlemmar. 

13. Val på två år av två styrelsesuppleanter. 

14. Val på tre år av en revisor. 

15. Val av valberedning bestående av tre medlemmar. 

16. Behandling av från styrelsen till mötet hänskjutna frågor. 

17. Behandling av enskilda motioner. 

18. Styrelsens förslag till verksamhets- och budgetplan för löpande verksamhetsår. 
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19. Fastställande av inträdes och årsavgifter. 

20. Övriga frågor. 

21. Avslutning. 

 

 

 

 

§ 10 

Extra årsmöte: 

Styrelsen kan sammankalla extra årsmöte om sådant möte behövs, eller när det för angivet 

ändamål begärs av minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar. Härvid ska till 

möte kallas senast en månad efter gjord framställning. Kallelse sker enligt § 7. Vid extra 

årsmöte får endast ärenden som föranlett mötets inkallande förekomma. 

 

§ 11 

Verkställande organ: 

SBO:s verkställande organ är styrelsen samt det antal kommittéer, som ordinarie årsmöte 

fastställt. 

 

§ 12 

Styrelse: 

Styrelsen består av ordförande, fyra av årsmötet valda ledamöter jämte två suppleanter samt 

en representant vardera från Svenska Klätterförbundet och Svenska Turistföreningen. 

Ordförande har utslagsgivande röst. Styrelsen är inför årsmöte ansvarig för föreningens 

verksamhet. Snarast efter ordinarie årsmöte kallar styrelsen till konstituerande sammanträde 

där följande befattningar utses: 

- Sekreterare 

- Kassaförvaltare 

-     Teknik- och utbildningsansvarig 

 

§ 13 

Styrelsens åliggande: 

Styrelsen åligger att: 

- Verka för bergsguideyrkets utveckling samt att tillvarata medlemmarnas intressen i  

enlighet med dessa stadgar. 

- Verkställa årsmötets beslut. 

- Låta föra protokoll över styrelsens sammanträden. 

- Förvalta SBO:s medel och tillgångar. 

- Behandla medlemsansökningar. 

- Upprätta verksamhetsberättelse över gånget verksamhetsår. 

- Verka för att utveckla medlemmarnas yrkeskunskap inom bergsguideyrket. 

- Administrera utbildning och examen samt auktorisation. 

- Ansvara för SBO:s representation. 

- Behandla löpande ärenden. 

 

§ 14 

Firmatecknare: 

Föreningens firmatecknare är ordföranden och den som styrelsen utser. 
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§ 15 

Stadgetolkning: 

I händelse av tvekan om stadgarnas riktiga tolkning eller om fall skulle förekomma vilka ej 

varit förutsedda i stadgarna hänskjutes frågan till nästa årsmöte. I trängande fall avgörs frågan 

av styrelsen. 

 

 

 

 

§ 16 

Stadgeändring: 

Förslag till ändring av SBO:s stadgar får endast upptagas till behandling om detta angivits i 

kallelsen till årsmöte. För godkännande av dylikt förslag erfordras att minst 2/3 av vid mötet 

röstberättigade medlemmar biträtt förslaget. Ändring av SBO:s stadgar kan ske efter beslut 

vid ett årsmöte. 

 

§ 17 

Föreningens upplösning: 

Förslag om föreningens upplösning får endast upptagas till behandling om detta angivits i 

kallelsen till årsmöte. För godkännande av dylikt förslag erfordras att minst 2/3 av vid mötet 

närvarande röstberättigade biträtt förslaget. Beslut om föreningens upplösning fattas vid 

årsmöte samt extra årsmöte. Mellan dessa möten ska dessutom förflyta minst tre månader. 

 

§ 18 

Tillgångars andvändning vid föreningens upplösning: 

Om föreningen upplöses ska dess behållna tillgångar och egendom disponeras på sådant sätt 

som bäst motsvarar föreningens intressen. Beslut om dessa medels användande fattas i 

samband med beslutet om föreningens upplösning. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


