
Protokoll fran Sveriges Guideforbunds 29:e forbundsstamma
Lordagen den 17 mars 2012, i Stockholm

§1 Stammans oppnande

SveGuides ordforande Birgitta Ekesand oppnade den 29:e forbundsstamman och halsade alia

deltagare va'lkomna.

§2 Fraga om stammans behoriga utlysande

Motets deltagare fann stamman behorigen utlyst.

§3 Godkannande av dagordning

Dagordningen godka'ndes.

§4 Val av ordforande och sekreterare

Rune Lemon valdes till ordforande och Marianne Prager valdes till sekreterare for stamman.

§5 Val av tva justeringsman tillika rostraknare vid stamman

Anita Cullberg och Pia Sandstedt valdes till justeringsman tillika rostraknare.

§6 Upprattande av rostlangd

Antal narvarande roster: 21.

§7 Styrelsens verksamhetsberattelse

Verksamhetsberattelsen genomgicks och godka'ndes.

§8 Faststallande av ekonomisk redogorelse

Yvonne Philipsson redogjorde for ekonomin, resultat och balansrapport godka'ndes.

§9 Revisionsberattelse

Gunilla Nilsson Edlerforedrog revisionsbera'ttelsen.

§10 Fraga om ansvarsfrihet for styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av std'mmans deltagare.

§11 Besiut om antal ledamoter i styrelsen

Motet beslot att antalet ledamoter ska vara sju.

§12 Val av ordforande

Birgitta Ekesand, FGAG valdes till ordforande pa ett ar. (Omval)

§13 Val av styrelseledamoter



Foljande ledamoter valdes enligt valberedningens forslag:

Birgitta Backstrom, Umea Guideforening - tva ar (omval)
Lisbeth Nilsson, SkaneGuide - tva ar (omval)
Yvonne Philippson, Guide Forum Stockholm -tva ar (omval)
Agneta Skoglund, KGR -1 ar (har ett ar kvar till maxgransen 10 ar som styrelseledamot)
Alexandra Turganova Loow, FSAG (har ett ar kvar)
Wivan Mellberg, FGAG (har ett ar kvar)

§14 Val av revisorer samt tva ersattare

Gunilla Nilsson Edleroch Solveig Reichenberg valdes till revisorer, (bada omval).

Hans Olof Gorebrant och Anders Nilsson valdes till ersattare, (bada omval).

§15 Val av valberedning

Anna Buhr, Jonkoping (sammankallande, omval), Anita Cullberg, Goteborgs Guideklubb (omval) och

EwaVictoria Westman, FSAG Stockholm (nyval) valdes till valberedning.

§16 Forslag till verksamhetsplan och budget for kommande verksamhetsar

Styrelsens forslag till verksamhetsplan foredrogs av Agneta Skoglund.

Betraffande budgeten framholl revisorn att SveGuide skulle kunna hamna i en akut

likviditetssituation redan i december. Kostnaderfor bl.a. styrelsens moten harvarit hoga, och

intakter for guidekortet blev la'gre an beraknat, da styrelsen beslutat att subventionera FSAGis

guidekort. Aniedningen till detta beslut var dels att FSAG hade en sa stor bestallning och dels att de

sja'lva skott arbetet med administrationen kring bestallningen. Motet insag dock nodvandigheten av

att tra'ffa de mindre foreningarna som ar utspridda i landet. Ett forslag lades fram att dela upp

kostnaderna i tva poster. En for styrelsemoten och en for foreningsbesok med syftet

informationsutbyte. Man ska ocksa forsoka att i storre utstrackning anvanda SKYPE for styrelsemoten

i fortsattningen da det ar mojligt.

Verksamhetsplanen och budgeten faststalldes i enlighet med styrelsens forslag.

§17 Faststa'llande av arsavgift for de olika medlemskategorierna

Pa forra arsmotet beslutades om en hojning fr.o.m. 2013 med 50 kr fran 150 till 200 kr per medlem.

Enskild medlem fortsatt 300 kr och foreningsavgift 200 kr.

Da 2014 ej fanns med som en punkt pa dagordningen beslutades ej om detta, men intentionen ar att

hoja igen, da behovetfinns. De enskilda foreningarna uppmanades diskutera detta infor nasta

arsmote.

§18 Beslut om arvoden for forbundets funktionarer

Inga arvoden utgar

§19 Styrelsens forslag till stadgeandring



Styrelsens forslag till andring av § 6 Forbundsstamma lastes upp,

"Forbundsstamman alt extra forbundsstamma ar hogsta beslutande organ.

Pa forbundsstamman har mediem, som senast den 31 januari verksamhetsaret, betalt sin

medlemsavgift, rostratt enligt nedan:"

Forslag till ny lydelse godkandes.

§20 Inkomna motioner

Inga motioner har inkommit

§21 Rappot PEG

Agneta Skoglund rapporterade om PEG. Rapport finns pa hemsidan.

§22 Rapport IGC

Yvonne Philipsson informerade om den kommande arskongressen i Haparanda 20-22 april. (Det finns

fortfarande platser kvar). Samtidigt kom fragan om IGC:s nytta upp. Vi maste alltid ifragasatta vart

fortsatta deltagande. Vi uppmanades att besoka deras nya hemsida: www.nordicguides.com

anvandarnamn: guidegumma losen: internordic.

§23 Ovriga arenden att behandla

1. Rekommenderade arbets- och arvodesvillkor

Ett forslag som utarbetats av en pa forra stamman tillsatt arbetsgrupp, bestaende av Alexandra

Turganova Loow (sammankallande), Lars Flodstrom, Umea, Anita Cullberg, Goteborg och Agneta

Skoglund presenterades. Alexandra visade och forklarade flera exempel pa hur vara

gemensamma arbetsvillkor kan se ut om man utgar ifran de ba'sta villkoren som en del foreningar

har astadkommit. Sammanstallningen ar ta'nkt som ett hjalpmedel och stod till foreningar vid

forhandlingar med uppdragsgivare samt ett forsok att "ordna upp" arbetsvillkoren inom

SveGuide sa att forutsattningar for vara medlemmar ska ja'mnas ut.

Stammans mening var att denna sammanstallning ska publiceras pa forbundets hemsida.

2. Medlemskap i SveGuide

Alexandra fortsatte med att presentera ytterligare ett av arbetsgruppens forslag som utarbetats

enligt foregaende stammas beslut. Gruppen foreslog att medlemskap i SveGuide ska erhallas

enbart genom foreningsanslutning for att pa sa sa'tt starka forbundet. Bara genom att arbeta

tillsammans kan vi starka turistguidens stallning. Gruppens mening ar att stadgeparagrafen om

medlemskap bor andras i overensstammelse med forslaget.

Kia Carlsson varenig om malsa'ttningen men sag en helt annan losning, namligen enskilt

medlemskap. Foljaktligen maste forslaget fortsatta att diskuteras.

3. Representation i IGC

Linkoping ville ta upp problemet med en medlem i IGC som inte ar medlem i SveGuide. Men da

de inte hade tillrackligt med underlag beslutades att skjuta upp fragan till na'sta mote.



4. Va'rldsguideforbundet, WFTGA

Rune Lemon efterlyste att fler foreningar overvager att bli medlemmar i World Federation. 70

lander a'r medlemmar med stod fran Unesco. Kostnaden a'r 300 Euro per land. FSAG a'r medlem

och den enda representanten for Sverige i WFTGA.

5. Antalet roster FSAG

FSAG:s representant Elisabeth Daude foreslog att FSAG tilldelas fler roster i SveGuide da de utgor ca

50 % av medlemskaren med drygt 300 medlemmar. I nula'get ges de 3 roster. Hon foreslog att man

skulle infora ytterligare en grans vid bera'kning av antalet roster utover de tre som finns idag (1-30

medlemmar = 1 rost, 31-99 medlemmar = 2 roster, 100 medlemmar och da'rover = 3 roster).

Flera medlemmar tyckte det var adekvat med en storre representation for FSAG. Det maste hittas en

bra balans sa att FSAG inte blir alltfor dominant och de sma foreningarna frestas att la'mna Sveguide,

men samtidigt behover a'ven FSAG motiveras att stanna kvar. Det viktigaste for alia a'r att se hur

SveGuide kan gynnas av en annan rostfordelning. Det behovs ocksa ett nytt system att reglera

medlemsavgiften. Styrelsen fick i uppdrag att la'gga fram ett forslag.

§24 Kommande forbundsstammor, 2013 och 2014.

Forbundsstamma 2013 kommer att hallas i Goteborg i samband med TUR-massan den 3:e veckan i

mars. TUR-massan a'r 21 - 24 mars 2013.

For 2014 a'r Umea ett forslag fran forra arsmotet (Kulturhuvudstad 2014). Ordforande ber stamman

inkomma med fler forslag.

§25 Stammans avslutande

Stammans ordforande Rune Lemon avslutade motet och tackade for fortroendet.

Slutligen hedrades den avlidna styrelsemedlemmen Margareta Samuelsson med ett minnestal och en

tyst minut.

Ordforande Birgitta Ekesand tackade och overlamnade en vandringstallriktill FSAG via Rune Lemon.

Vid protokollet: Ordforande:

Marianne Prager * Rune Lemon

Justeras:

Anita Cullberg Pia Sandstedt


