
Rapport från Inter-Nordic Guide Clubs årsstämma 
på Tivoli Congress Center, Köpenhamn, den 2 

oktober 2010 
 
Den 2 oktober 2010 höll Inter-Nordic Guide Club (IGC) sitt försenade årsmöte. Ursprungligen skulle 
årsmötet ha hållits på Island den 24 april i år, men på grund av askmolnet från Eyjafjallajökull fick 
både årsmöte och konferens ställas in.  
 
Ett alternativ hade varit att vänta med årsmötet till nästa år, då årsmötet hålls i Åbo, men IGC valde 
att ha ett försenat årsmöte förlagt till lördag kl. 11.00–15.30 och där alla kringaktiviteter skalats bort. 
 
IGC har idag 44 föreningar, med 1537 betalande medlemmar. Av dessa var 1177 medlemmar repre-
senterade genom delegat eller fullmakt. 30 guider från 15 olika föreningar var närvarande vid mötet. 
IGC:s ordförande inledde årsmötet med frågorna: Skall vi ha ett internordiskt guideförbund? Vad 
skall IGC göra? Är samarbetet så viktigt att vi skall fortsätta? Hon citerade också Föreningen Nordens 
verksamhetsidé som något omformulerad även skulle kunna gälla för IGC: "Genom ökad kunskap och 
vänskap utvecklar vi Nordens unika möjligheter till samarbete. Ett samarbete som skall underlätta och 
berika vardagslivet för alla i Norden. Ett samarbete som skall stimulera folkligt utbyte för att trygga ett 
mångkulturellt och fredligt Europa." 
 
Till mötesordförande valdes Michelle Winkel och till mötessekreterare Inge Søndergaard. På frågan 
om mötet varit stadgeenligt utlyst framförde Glenn Evans, Göteborgs Guideklubb, att kallelse enligt 
stadgarna skall sändas 30 dagar före mötet och att Göteborgs Guideklubb fått kallelsen först den 14 
september. Dagordningen ändrades så att den mer diskussionsartade § 9 flyttades till efter § 17 för 
att hålla samman diskussionspunkterna. 
 
IGC:s kassör Eva Grönstedt redogjorde för ekonomin och nämnde bl.a. att IGC har betalt det under-
skott som uppkom vid årsmötet i Odense, vilket fick organiseras med kort varsel. Hon upplyste vidare 
att punkten projekt i resultatrapporten avser arbete med förslag till förnyad organisation av IGC en-
ligt motion från Föreningen Stockholms Auktoriserade Guider (FSAG) och att representation avser 
den middag som Carlos Ortega och Tom Hooper från de europeiska guideförbundet FEG bjöds på vid 
besöket på förra årsmötet. Portokostnaden består av utskick av medlemskort samt avtackning av 
förra kassören och plusgirokostnaden beror på kostnader på ca 100 kr vid varje betalning och även 
mindre kostnader inbetalningar till plusgirot görs . Föreningsavgift avser medlemskap i Föreningen 
Norden Sverige. 
 
Kritik har tidigare framförts mot att styrelsemötena blir för kostsamma. Det är emellertid svårt att 
lösa då ledamöterna reser från olika länder. För att minska kostnaderna har IGC:s styrelse beslutat 
att endast ha ett ”fysiskt” styrelsemöte utöver möte i samband med årsmöte. Ett förtydligande skall 
göras i verksamhetsplanen att minskade styrelsekostnader leder till att pengar kan sparas vilka kan 
användas till att sänka kostnader på konferenserna. Glenn Evans påpekade att även om styrelsen 
träffas på andra sätt än fysiskt bör detta avspeglas i budgeten, då även e-post, skype o.d. innebär en 
kostnad. 
 
Skoli Möller från Island efterlyste information om hur utbildningen ser ut i de nordiska länderna. 
Ordföranden informerade att en översikt av guideutbildningen i de nordiska länderna gjorts 2004. 
Denna bör uppdateras kontinuerligt.  
 



Beträffande medlemsavgiften var styrelsens förslag att ej höja medlemsavgiften detta år då, vilket 
också blev mötets beslut. Frågan tas i stället upp till diskussion nästa år. 
 
Som nya i styrelsen invaldes för Norge Laila Klem Tveten, Drammen, och för Island Skúli Möller, med 
suppleant Hjalti Bjørnsson. Vad gäller Färöarna och Åland byter dessa länder plats så att Hilda 
Thomsen, Färöarna, blir ordinarie och Sigbritt Finne, Åland, suppleant.  Linköpings Guideklubb hade 
ställt frågan vad som händer när vald representants medlemsförening lämnat IGC. Detta var fallet 
med Solvig Wigén i valkommittén. Hon kommer från VästgötaGuide som inte längre är medlem i IGC. 
Mötet fann att det inte är möjligt att välja in henne och i stället valdes undertecknad att ingå i val-
kommittén. 
 
Efter lunchen, som IGC stod för, presenterade Åbo turistguiders ordförande, Mari Pirilä, och före-
ningens informatör Anu Salminen nästa års konferens i Åbo 8-10 april. Ambitionen har varit att hålla 
nere kostnaderna och konferensen kommer att hålla på Petrea, ett rehabiliteringscentrum utanför 
Åbo vilket också används för konferenser. Dubbelrum där kommer att kosta ca 350 kr/39 € och hotell 
inne i Åbo ca 74 €/665 kr per natt. 
 
Den 8/4 ordnas en pretour och på kvällen startar konferensen med get together. Den 9/4 blir det, 
förutom årsmötet, föreläsningar om Åbo som kulturhuvudstad 2011 och eventuellt även om Nordens 
gemensamma historia. Lunchen blir en hälsolunch på Petrea och middag intas på restaurangskolan 
Bryggeriet. På söndagen den 10/4 ges möjlighet att välja på olika guidade rundturer och därefter 
följer lunch och avslutning på Kupittaan Paviljonki. Priset för konferensen är ännu inte klart men tros 
ligga på 150-200 € för fredag kväll-söndag lunch. 
 
Mer information om Åbo som kulturhuvudstad finns på www.turku2011.fi . Åbo turistguider hemsida 
har adress www.turunmatkailuoppaat.fi och deras e-post är posti@turunmatkailuoppat.fi. Ordfö-
rande Mari Pirilä har telefon +358-40-755 2880. 
 
IGC har skickat en enkät till medlemsföreningarna och mer än 90 % har svarat och lämnat olika för-
slag. En sammanställning av svaren har tidigare sänts till medlemsföreningarna och punkterna och 
deras genomförande diskuterades. IGC:s ordförande redogjorde för medlemskapet i Föreningen 
Norden, vilket avser Föreningen Norden i Sverige. Hon har besökt Föreningen Norden i Stockholm 
och träffat dess ordförande Yvonne Norrgård och även deltagit i fullmäktigemöte på Biskops-Arnö 
och diskuterat på vilket sätt vi skulle knyta oss till dem.  
 
Beträffande blogg på hemsidan ansågs inte detta nödvändigt men däremot ett debattforum (vilket 
enligt min uppfattning skulle kunna vara en form av blogg).  
 
De nya IGC-korten kommer att ha både föreningens och medlemmens förtryckta. Då det kan komma 
nya medlemmar under året får föreningarna även några med endast föreningens namn. Respektive 
förening tar ansvar för eventuell annullering av kort. Eva Grönstedt upplyste att hon hade fått syn-
punkten att medlemskortet var för tunt och ”fladdrigt” och borde vara mer som bankomatkort, 
medan andra menat den typen av kort tar för mycket plats. Det framfördes även att förmånsgivare 
noterat att kortet missbrukas, därför är det viktigt med förtryckt namn. Mötet ansåg att kortet skulle 
vara i form av plastkort.  
 
Två motioner hade sänts in. Den ena handlade om länk till Föreningen Nordens hemsida, den andra 
om att knyta an till Föreningen Nordens tema vid val av årsmötesplats. Det uppdrogs åt styrelsen att 
undersöka dessa möjligheter. Beträffande länk till IGC:s hemsida måste denna dock vara helt klar 
innan länkning görs. 
 



Undertecknad framförde också att frågan om röstetal för landsförbunden bör ses över. Idag har 
landsförbunden endast en röst. 
 
Årsmötet 2012 planeras att äga rum i Haparanda/Torneå och Tuula Saaritie från Haparanda Tornio 
Turistguider redogjorde för bakgrunden till den gränsöverskridande guideutbildning som hållits i Tor-
nedalen. I samband med att EU-pengar erhölls för att utveckla turismen i Nordkalotten gjordes en ge-
nomgång och det visade sig att det inte fanns lokala guider i norra Sverige och Finland (i Norge var 
det däremot bättre ställt med tillgång på guider). Ett nätverk för nordkalottguider bildades och man 
kartlade under två år och arbetade fram en gemensam utbildning i Tornedalen. Fem svensktalande 
guider utbildades.  
 
Under övriga frågor framfördes önskemål att suppleanterna skall bli mer delaktiga, på så vis finns 
ytterligare personer att fördela arbetsuppgifterna på. I dagsläget får suppleanten från det land där 
styrelsemötet hålls vara med mötet och den ordinarie ledamoten har ansvar att orientera supplean-
ten. 
 
På utsatt tid kl 15.30 avslutades mötet och detta var något av vad som framkom på mötet. Förhopp-
ningsvis har jag inte missförstått eller utelämnat något viktigt.  
 
Bromma den 13 oktober 2010 
 
Yvonne Philipsson 
Sveriges Guideförbund 
Fullmakt för Linköpings Guideklubb och Stockholms Auktoriserade Guider 
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