
Protokoll fört vid Sveriges Guideförbunds 34e förbundsstämma  

i Linköping 25 mars 2017. 

 

§1 Stämmans öppnande  

Ordförande Birgitta Ekesand hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad. 

§2 Val av ordförande och sekreterare till stämman  

Till ordförande för stämman valdes Clemens Wantschura och till sekreterare Ann-Christine (Stina) 

Söderlund, Linköpings Guideklubb. 

§3 Val av två protokolljusterare och två rösträknare till stämman  

Till protokolljusterare valdes Joel Rapi, FSAG och Rune Lemon, FSAG och till rösträknare valdes Glenn 

Evans, GGK och Lisbeth Nilsson, SkåneGuide. 

§4 Upprättande av röstlängd  

Antal närvarande beräknades till 69. Anna Buhr redovisade röstlängden i sin helhet, med påpekandet 

att ingen klubb enligt stadgarna kan ha mer än 20% av totala antalet röster.  

Närvarolista cirkulerades och mötets ordförande redogjorde för de ordningsregler som gäller vid 

yrkanden. 

§5 Mötets behöriga utlysande  

Mötet förklarades vara i behörig ordning utlyst med första kallelse 13 december och övriga 

erforderliga handlingar utsända inom den tid som stipuleras i stadgarna (5 resp. 2 veckor före 

stämman). 

§6 Godkännande av dagordningen  

Den föreliggande dagordningen godkändes. 

§7 Styrelsens verksamhetsberättelse  

Verksamhetsberättelsen för 2016 gicks igenom, varvid en uppgift på sid 4 korrigerades. Det gällde 

nya guider i Bohuslän, där rätt antal ska vara  9 (NIO) guider.  

Efter denna ändring fastställdes verksamhetsberättelsen och lades till handlingarna. 

§8 Fastställande av ekonomisk redogörelse  

Cecilia Lagersvärd gick igenom och kommenterade den ekonomiska redogörelsen bland annat vad 

gällde medlemsavgifter, hemsida och IGC. Ordförande besvarade en direkt riktad medlemsfråga om 

avgiften till VISITA är en fast avgift, vilket besvarades jakande. 

Därefter fastställdes den ekonomiska redogörelsen och lades till handlingarna.  



§9 Revisionsberättelse  

Glenn Evans, GGK, föredrog den revisionsberättelse som han och Margareta Björklund, GGK, 

upprättat. Därefter lades revisionsberättelsen till handlingarna. 

§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

§11 Beslut om antalet ledamöter i styrelsen (lägst 5, högst 15)  

Sammankallande i valberedningen, Anita Cullberg, GGK, redogjorde för valberedningens förslag med 

innebörd att ledamöterna 2017-18  ska vara oförändrat 7 (SJU) till antalet, ordföranden inräknad. 

Hälften av styrelsen ska väljas varje år, med en mandatperiod på två år. Dock väljs ordföranden för 

ett år i taget. För samtliga befattningshavare gäller max tio år i styrelsen. 

Stämman godkände valberedningens förslag. 

§12 Val av ordförande  

Birgitta Ekesand, Föreningen Göteborgs Auktoriserade Guider (FGAG), omvaldes till ordförande på 

ett år. 

§13 Val av övriga styrelseledamöter  

Eva Lindgren, Linköpings Guideklubb samt Peter Winroth, Göteborgs Guideklubb sitter båda på 

löpande mandat, till 2018. 

Förslag omval på två år, 2017-19:  

Alexandra Turganova Lööw, FSAG.  

Förslag nyval på två år, 2017-19:  

Pia Sandstedt, FSAG och Tapio Alakörkkö, Umeå Guideförening. 

Förslag fyllnadsval på ett år, 2017-18:  

Patrice Worth, GGK/FGAG. 

§14 Val av två revisorer samt två ersättare  

Margaretha Björklund och Glenn Evans, båda Göteborgs Guideklubb, valdes till ordinarie revisorer på 

ett år. Anders Nilsson, Jönköping och Roy Listemark, Göteborg valdes till ersättare på ett år. Samtliga 

omval. 

§15 Val av valberedning  

Till ny valberedning på ett år utsågs:  

Anita Cullberg, GGK, sammankallande (omval); Cecilia Lagersvärd, FSAG (nyval) samt Nan Vendel, 

SkåneGuide (nyval). 



§16 Förslag till verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår  

Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget föredrogs. En FSAG-medlem frågade om 

SveGuides samarbete med myndigheter och övriga organisationer. 

Som svar redogjorde Alexandra Lööw för hemsidan som väl fungerande blir ett ypperligt instrument 

att synliggöra förbundet och göra oss mer kända. En medlem föreslog en koppling till Google 

Analytics med stora möjligheter. 

Stort intresse för oss utgör den för naturguider av Miljöpartiet föreslagna momsen på 6 %. Kontakter 

har tagits i frågan med såväl Närings- som Skatteutskott. 

Kontakterna och det strategiska samarbetet med transportföretagen har fortsatt och dessa företags 

etiska riktlinjer är en viktig del i samarbetet. 

Cecilia L påpekade att vi genom hemsidan kan få en kartläggning av hela guidesveriges frågor; att det 

finns många kanaler att synas i och det borde skapas en plattform där vi kan mötas. Birgitta E 

inflikade att det finns en tanke på att ha en databas över alla auktoriserade guider i Sverige.  

Därefter kommenterade Cecilia L budgeten för 2017 med smärre ändringar jämfört med tidigare 

utskickat förslag, bland annat beträffande värvning av medlemmar, myndighetskontakter och 

hemsidan. 

Stämman godkände verksamhetsplanen för kommande verksamhetsår samt fastställde budgeten. 

Här ställdes en ordningsfråga från en Linköpingsmedlem gällande huruvida icke-delegater har 

yrkanderätt vid stämman, vilket besvarades nekande. Däremot har icke-delegater yttranderätt. 

§17 Fastställande av årsavgift för de olika medlemskategorierna  

Medlemsavgifterna för 2018 beslutades vara oförändrade. 

§18 Beslut om arvoden för förbundets funktionärer  

Arvoden har inte utgått till styrelsens medlemmar, endast telefon- och materialkostnader ersätts. 

Detta förfarande beslutades vara oförändrat. 

§19 Styrelsens förslag   

Birgitta E redogjorde för de två förslag som styrelsen lagt till årets stämma.  

Förslag 1:  

SveGuide ersätter från och med stämman 2018 direkt faktura för lokal och kaffe vid kommande 

årsstämmor, dock till ett maximalt belopp om 6 000 kr/stämma. Detta för att deltagandet i 

stämmoförhandlingarna ska vara kostnadsfritt. 

Stämman godkände styrelsens förslag. 

  



Förslag 2:  

Med anledning av den nya nationella auktorisationen och valideringen önskar styrelsen beslut om en 

översyn av paragraferna om medlemskap. Styrelsen begär också mandat att se över skrivningen, 

utarbeta ett stadgeändringsförslag inför stämman 2018, samt interimistiska övergångsregler för de 

guider det gäller. 

Vid den efterföljande livliga diskussionen ställde sig en medlem frågande till förslaget; FSAG önskade 

avslag med motivering att vi har en yrkeskår med auktoriserade guider att värna om; andra påpekade 

att det är olämpligt att ändra stadgarna enligt förslaget. SkåneGuide föreslog att styrelsens förslag 

skulle tillstyrkas med motivering att årlig validering är viktigt. 

I diskussionen slog man fast att det är skillnad på begreppen validering och auktorisation och att 

begreppen inte ska likställas eller sammanblandas.  

Här begärde Jönköping streck i debatten varefter Anita Cullberg, GGK, hävdade att klubbarna 

behöver detta år för att diskutera frågan. Stämman gick till omröstning, grön röst TILLSTYRKAN av 

styrelsens förslag, röd röst AVSLAG. 

Med 35 röster MOT och 16 röster FÖR avslog stämman styrelsens förslag 2. 

§20 lnkomna motioner  

FSAG har lämnat in en motion angående en översyn av röstreglerna i Sveriges Guideförbunds 

stadgar. Denna översyn ska innebära att rösträttsreglerna blir mer demokratiska och bestämmelsen 

att en förening inte får ha mer än 20 % av det totala röstetalet ska tas bort. Joel Rapi gav exempel på 

olika röstregler; ska röster fördelas proportionellt eller ska principen en medlem – en röst gälla?  

Ett medlemsyrkande om en extrastämma enbart för denna fråga ledde till en kort paus i 

mötesförhandlingarna. 

Efter paus lade styrelsen fram ett förslag om en översyn av § 6. Beslut togs att en arbetsgrupp ska 

tillsättas, med representanter från olika föreningar i hela landet. Kravet är att gruppen ska lägga fram 

förslag senast 31 augusti för beslut vid den extrastämma som mötet beslutade ska hållas i samband 

med utbildningsdagen i Stockholm den 20 oktober. Arbetsgruppen föreslogs bestå av personer från 

FSAG, Linköpings Guideklubb, Umeå Guideklubb och GGK. 

Stämman tillstyrkte styrelsens förslag med 37 röster för och 10 röster mot. 

Även FSAG tillstyrkte detta förslag. 

§21 Rapport FEG (European Federation of Tourist Guide Association) 

Birgitta Ekesand rapporterade från FEGs möte i Brno och rekommenderade samtliga medlemmar att 

ta del av det sammanfattade och översatta protokollet därifrån.  Även i Europa är momsfrågan av 

stort intresse, speciellt från researrangörernas sida. Rapporten lades till handlingarna.  

§22 Rapport lGC (Inter-Nordic Guide Club)  

Eva Lindgren redogjorde kort för kontakterna med IGC. 



§23 Kommande förbundsstämmor 2018 och 2019  

Frågan om 2018 års förbundsstämma togs upp. En enskild medlem i Falkenberg har lovat ta på sig 

uppdraget, vilket stämman godkände. Stämman 2019 arrangeras av Umeå Guideklubb. Frågan 

väcktes om det i fortsättningen är intressant att ha tre stämmodagar? Flera medlemmar ansåg detta 

värdefullt. 

§24 Kommande utbildningsdagar 2017 och 2018  

Cecilia L meddelade att utbildningsdag hålls i Stockholm i FSAGs regi den 20 oktober 2017, tema 

krishantering och talteknik. Rune Lemon lovade att anordna en utbildningsdag i Vadstena 2018. 

Göteborg ställde upp som reserv. 

§25 Övriga frågor  

KGR och Umeå vill korta mandattiden för styrelsemedlemmar till maximalt 8 år, från och med 2018. 

Alexandra L visade upp den nya hemsidan och förklarade uppbyggnaden; ber guider om tips och 

positiva kommentarer från personer, gärna namngivna, som gått våra vandringar. Skicka nyheter 

med bild till hemsida@guidesofsweden.com, vi kan ha hemsidan på flera språk bara vi får hjälp med 

översättningarna! För närvarande endast svenska och engelska. 

Som svar på en direkt fråga meddelade medlemsansvariga Eva Lindgren att det går att vara ansluten 

till flera olika guideföreningar. 

§26 Stämmans avslutande  

Här tackar mötesordförande Clemens Wantschura för sig och återlämnar klubban till 

förbundsordförande Birgitta Ekesand som tackar för det fortsatta förtroende och avslutar stämman.  

Birgitta E framför ett varmt tack till avgående styrelseledamöterna Cecilia Lagersvärd, Cia Säll och 

Anna Buhr för deras mångåriga insatser i styrelsen. 

Linköping dag som ovan 

 

Ann-Christine (Stina) Söderlund, mötessekreterare 

Justeras: 

 

Clemens Wantschura, mötesordförande 

 

Joel Rapi   Rune Lemon 

protokolljusterare  protokolljusterare 
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