
 
 
 
 

 
Protokoll fört vid SveGuides årsstämma i Uppsala  
2005-10-15 
 
§ 1   Stämmans öppnande 
Sveriges Guideförbunds ordförande Gunilla Åström Jansson förklarade den 23:e årsstämman för 
öppnad. 
 

§ 2   Fråga om stämmans behöriga utlysande 
Kallelse till stämman hade utsänts inom föreskriven tid varför stämman ansågs behörigen utlyst. 
 

§ 3   Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes med ändringen att § 20 Motion om ändrat räkenskapsår skulle behandlas 
före § 16. 
 

§ 4   Val av ordförande och sekreterare för stämman 
Till ordförande valdes Per Olsson, Göteborgs Guideklubb och till sekreterare valdes Ingrid Lovén, 
Blekinge Guideförening.     
   

§ 5   Val av två protokollsjusterare och två rösträknare vid stämman 
Till protokollsjusterare och rösträknare valdes Lars Flodström, Umeå guide- och reseledarförening 
och Margareta Järnberg, Bohusläns guider. 
 

§ 6   Upprättande av röstlängd 
Upprop av anmälda delegater från röstberättigade föreningar genomfördes och kompletterades. 
 

§ 7   Styrelsens verksamhetsberättelse 
Verksamhetsberättelsen hade sänts ut till delegaterna före stämman och ansågs därmed föredragen. 
 
Sara Classon påpekade att det ej framgick av verksamhetsberättelsen att förbundet har en egen hem-
sida med extern och intern information, samt att denna sedan i våras också har en särskild sida till-
gänglig endast för medlemmar. 
 
Det beslöts att verksamhetsberättelsen skall kompletteras med detta. Vidare skall det förtydligas att 
SveGuide ej är medlemmar i WFTGA. 
 

§ 8   Fastställande av ekonomisk redogörelse 
Den preliminära resultat- och balansrapporten föredrogs av Hans Berglund och fick stämmans god-



 
 
 

kännande.  
 

§ 9   Revisionsberättelse 
Gunilla Nilsson Edler föredrog revisionsberättelsen varefter den lades till handlingarna.  
På fråga om när resultatrapporten slutar vara preliminär gavs beskedet att efter årsmötet låses räken-
skaperna för budgetåret och en resultat- och balansräkning skrivs ut och bifogas årsmöteshandlingar-
na.  
 

§ 10   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.  
 

§ 11   Beslut om antal ledamöter i styrelsen 
Styrelsen har bestått av ordförande, 5 ordinarie ledamöter och 2 ersättare.  
Inget förslag på förändring framfördes varför antalet förblir oförändrat.  
 

§ 12   Val av ordförande 
Valberedningen föreslog omval av ordföranden.  
 
Stämman beslutade välja Gunilla Åström Jansson till ordförande för verksamhetsåret 2005 – 2006.   
 

§ 13 a    Val av övriga ordinarie styrelseledamöter 
Valberedningen föreslog omval av 
Hans Berglund, Bohusläns guider 
Thomas Schlott, Östersunds Guideförening 
Agneta Skoglund, Kronobergs Guide- och Reseledarförening 
 
Stämman valde dessa till ledamöter för 2 år (2005 – 2007)   
 

§ 13 b    Val av två styrelseledamotsersättare 
Valberedningen föreslog omval av Josef Schnitzler, Föreningen Västgötaguider och nyval av Yvon-
ne Philipsson, Stockholms Guide Guild. 
 
Båda valdes av stämman för ett år (2005 – 2006) 
 

§ 14   Val av revisorer jämte två ersättare 
Valberedningen föreslog omval av Gunilla Nilsson Edler, Östersunds Guideförening och nyval av 
Solweig Reichenberg, Östersunds guideförening som ordinarie revisorer.  
 
Stämman valde enligt valberedningens förslag. 
 
Till ersättare föreslog stämman omval av Anders Nilsson, Jönköpings guide- och Reseledarförening 
och Gunilla Adebahr, Föreningen Västgötaguider.  
 



 
 
 

§ 15   Val av valberedning 
Till valberedning för ett år valdes  
Bodil Svensson, Jönköpings guide- och Reseledarförening, sammankallande 
Yvonne Elisson Mortier, Skåneguide och 
Linda Brandt, Östersunds Guideförening. 
 

§ 15 b    Motion om ändrat räkenskapsår, från brutet till kalenderår. 
Gunilla Åström Jansson föredrog styrelsens motion om ändrat räkenskapsår från brutet år till kalen-
derår.  
 
 Förslaget diskuterades och flera föreningar var positiva till den föreslagna förändringen men ansåg 
att en redovisning av konsekvenserna måste tas fram innan beslut fattas i frågan. Exempel på frågor 
som måste belysas är; hur skall övergången gå till – tidplan, vad innebär det för förändringar av stad-
garna och vad får det för konsekvenser för årsstämman 
 
Stämman gav styrelsen i uppdrag att till nästa stämma ta fram en tidplan för genomförandet, se över 
stadgarna och ge förslag på hur årsmötet och eventuella utbildningsdagar kan förläggas.  Förslaget 
bör sändas ut till medlemmarna i god tid före stämman.  
 

§ 16   Förslag till verksamhetsplan för kommande år. 
Gunilla Åström Jansson föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2005-
2006 samt kompletterade den med följande tillägg: 

1. Utreda tidningens SveGuidens framtid 
2. Fortsätta utveckla hemsidan. 

 
Stämman framförde att verksamhetsplanen verkar vara en viljeinriktning och att det är svårt att hitta 
mätbara mål. 
 
Styrelsen fick i uppdrag att formulera verksamhetsplanen för nästa verksamhetsår så att även mätba-
ra mål ingår. Vidare beslutades att uppdraget till styrelsen under punkt 15 b skall tillföras planen. 
 

§ 17   Förslag till budget för kommande år 
Flyttas till § 25 b. 
 

§ 18   Fastställande av årsavgift för föreningsanslutna och enskilda medlemmar. 
Styrelsen föreslog oförändrad årsavgift för föreningsmedlemskap (200 kronor per förening och 100 
kronor per person i föreningen), men höjning av avgiften för enskilda medlemmar till 250 kronor.   
 
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.  
 

§ 19   Beslut om arvoden till förbundets funktionärer 
Styrelsens förslag att inga arvoden utgår bifölls. 
 



 
 
 

§ 20   Ersatt av § 15 b 

§ 21    IGC (Internordic Guide Club) 
Solvig Wigén redogjorde för vad styrelsen i IGC arbetar med just nu. Kulturarbetsgruppen vill gärna 
att man ser Norden som en helhet och man diskuterar därför bland annat om man skall införa en 
Nordisk guidedag med temat ”det nordiska ljuset”. 
IGC:s årsmöte 2006 kommer att hållas i Göteborg den 21-23 april.  
 

§ 22   WFTGA (World Federation of Tourist Guide Association) 
I enlighet med det uppdrag styrelsen fick på stämman 2004 har Gunilla Åström Jansson varit i kon-
takt med WFTGA för att reda ut Sveriges medlemskap. WFTGA ändrade sin avgiftsdebitering för 
några år sedan vilket medförde högre avgift. Vid förfrågan hos medlemsföreningarna 2004 var en-
dast två föreningar intresserade av att vara med i WFTGA. Något klarläggande eller någon faktura 
har trots påstötningarna inte skickats till SveGuide. 
 
Styrelsens förslag var nu att SveGuide går ur WFTGA.  
 
Stämman biföll styrelsens förslag. 
 

§ 23   FEG (European Federation of Tourist Guide Association) 
Agneta Skoglund redogjorde för den diskussion om en minimistandard för europeiska guideutbild-
ningar som förs i FEG.  
 
Vid förbundsstämman 2004 beslöts att SveGuide, som några år tidigare gått ur FEG, återigen skulle 
söka medlemskap. Styrelsen fick då i uppdrag att gå vidare med en ansökan om associerat medlem-
skap vilket SveGuide nu har. Associerat medlemskap betyder att man är medlem men ej har rösträtt.  
 
Agneta Skoglund framförde styrelsens förslag att SveGuide återigen ansöker om att få ett fullvärdigt 
medlemskap i FEG 
 
Detta förslag kunde inte tas upp till beslut eftersom förslaget ej varit utsänt till föreningarna innan 
stämman. Frågan återremitterades därför till styrelsen. Styrelsen fick också i uppdrag att diskutera 
möjligheten till eventuellt samarbete med FSAG i enlighet med FSAG:s förslag.  
 

§ 24   Redovisning av fortsatt arbete kring riktlinjerna för utbildning och auktorisa-
tion.  
Vivan Mellberg informerade om att man arbetar vidare med nästa steg av utbildningsplanen och att 
man efter en 2-årig testperiod kommer att utvärdera denna. Hon påtalade också att den ändring angå-
ende borttagning av kravet på teoriprov som beslutades vid förra årsmötet nu är gjord.  
 
Idag anordnas guideutbildningar, gymnasialt, postgymnasialt och på ospecificerad nivå, på  
mer än 200 platser i Sverige .Styrelsen föreslog att när någon utbildare efterfrågar vår plan skall  
Agneta Skoglund eller Vivan Mellberg kontaktas så att planen inte lämnas ut okontrollerat. 
 
Styrelsen uppmanades också överväga att lägga ut planen på hemsidans särskilda sida för medlem-
mar.    



 
 
 

§ 25 a    SveGuide-kortet 
Gunilla Åström Jansson informerade kort om det nya SveGuide-kortet som skall vara gemensamt för 
alla auktoriserade guider och som kommer att utfärdas av Sveriges Guideförbund. Kortet skall förny-
as vart 5:e år och kommer att kosta 250 kronor. Blanketter för att rekvirera kort kommer att läggas ut 
på hemsidan.   
 

§ 25 b    Förslag till budget för kommande år. 
Budgeten var utsänd till föreningarna före stämman och ansågs därmed föredragen.  
 
Med stöd av besluten i paragraferna ovan beslöts följande förändring i budgetförslaget:  
Kostnaden på 13 500 för FEG ändras till 5 000 kronor vilket det associerade medlemskapet kostar. 
Kostnaden för deltagande i konferensen kvarstår.  
 
Sara Classon ifrågasatte kostnaden för uppdatering av redovisningsprogrammet men Hans Berggren 
framförde att det var kassörens bedömning att detta behövdes.  
I övrigt framfördes att budgeten delvis är otydlig och att budgeten nästa år bör kompletteras med vad 
olika poster står för. Styrelsen fick i uppdrag att göra denna komplettering i nästa års budgetförslag. 
 

§ 26   Redovisning av arbetet kring guidens/reseledarens arbetsplats och säkerhet i 
buss.  
Josef Schnitzler redogjorde för samarbetet med bussbranschen. Rekommendationer för hur guidens 
arbetsplats bör utformas är framtagna och skickade till busstillverkare. Arbetet med att utveckla sä-
kerheten i bussarna fortsätter.  
 

§ 27   Redovisning av arbetet med att hitta former för fortsatt arbete kring guidens 
arbetsvillkor. 
Hans Berglund hänvisade till vad som framkommit vid fredagens diskussionsforum om att framtag-
ning av statistik över guiders arvoden och att riktlinjer för hur arvoden kan beräknas (t ex med hän-
syn till moms och sociala avgifter) bör tas fram.   
 

§ 28   Presentation av nya medlemmar 
Styrelsen hälsade de två nya enskilda medlemmarna Per Erik Pettersson, Avesta och Margareta Sa-
muelsson, Skellefteå samt de två nya föreningarna Värmlands Guideförening och Dalslands Guidefö-
rening välkomna till SveGuide.   
 

§ 29   Övriga ärenden för bordläggning 
Inga övriga ärenden presenterades. 
 

§ 30   Kommande årsstämma/or 
Östersunds guideförening hade anmält intresse för att arrangera 2007 års förbundsstämma vilket 
bifölls.  
Guider från Östersund hälsade sedan med sång SveGuides medlemmar välkomna till Åre i månads-
skiftet september/oktober 2007. Ytterligare information kommer i SveGuidens decembernummer.  



 
 
 

 

§ 31   Stämmans avslutande 
Bodil Svensson, som lämnade SveGuides styrelse, avtackades för det arbete hon lagt ner under sin 
tid i styrelsen. 
Ordförande Per Olsson tackade för ett bra möte. 
Sara Classon tackade styrelsen för det arbete de lagt ner under året. 
Gunilla Åström Jansson tackade för fortsatt förtroende som ordförande och förklarade 2005 års 
stämma för avslutad. 
Mötesordförande och mötessekreterare tackades för sina insatser.  

 
 
 
 
 
Per Olsson Ingrid Lovén 
mötesordförande mötessekreterare  
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
 
Lars Flodström Margareta Järnberg 
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