
IGC:s årsmöte 
Den 20-22 april 2012 ägde IGC:s årskonferens rum i HaparandaTornio. Värdar var den finska föreningen 
TornioHaparanda Matkailuoppat ry och inbjudan hade underrubriken ”Välkommen till världens fredli-
gaste gräns!”. 37 guider från 12 olika föreningar och två landsförbund deltog, av dessa var 11 från Hapa-
randa/Tornio.  
 
Konferensen startade på fredagen med pretour till Polcirkeln och Rovaniemi, men där hade jag tyvärr 
ej hade möjlighet att närvara. 
 
Lördag förmiddag ägnades åt Tornedalsseminarium på Haparanda Stadshus. Fyra talare var inbjudna. 
Civilingenjör Heikki Annanpalo talade om ”Tornedalen efter 1809”, bibliotekschef Marita Mattsson-
Barsk om det ”Gränslösa Nordkalotten” och om dess författare. Bl.a. påpekade hon att Tornedalen, 
på grund av den bördiga jorden, aldrig inte varit särskilt fattigt, något som många felaktigt tror. Sven-
Erik Bucht, tidigare aktiv inom Haparanda kommun och numera riksdagspolitiker höll ett anförande 
om ”Att sätta en stad på kartan – branding HaparandaTornio”.  Han nämnde bl.a. att man tidigare, 
både på svenska och finska turistkartor, exkluderade grannlandet. Numera samarbetar man och 
gränsen mellan länderna har ingen betydelse. Slutligen talade Christina Lugnet, generaldirektör för 
Tillväxtverket, om ”Besöksnäringens utveckling”. 
 
Efter lunchen på stadshotellet var det så dags för årsmötet. 17 föreningar var närvarande, personli-
gen eller genom fullmakt, totala antalet röster var 621.  
 
Några stadgeändringar röstades igenom. Möjligheten att bli enskild medlem i IGC utökades. Tidigare 
kunde man endast bli det om man var enskild medlem i ett landsförbund. Det uteslöt danska guider 
som inte har något landsförbund, men numera kan danska guider bli enskilda medlemmar, likaså 
medlemmar i föreningar som valt att lämna IGC. Krav är att inneha sitt lands auktorisation. 
 
En annan stadgeändring innebär en förändring av föreningarnas röstetal, enligt följande: 
upp till 10 medlemmar 1 röst 
11-20  2 röster 
21 – 40  4 röster 
41-60  6 röster 
61-80  8 röster 
81-100  10 röster 
mer än 100 medlemmar 15 röster 
  
Medlemsavgiften bestämdes att även i fortsättningen vara 300 kr per förening + 70 per medlem, för 
enskilda medlemmar 200 kr. Avgiften skall vara inbetald senast den 15 februari. 
 
Då revisorerna framfört klagomål på den ekonomiska redovisningen bestämdes att låta göra en fri-
stående revision. Frågan om ekonomisk ansvarsfrihet tas därför upp på nytt vid nästa årsmöte.  
 
I och med detta årsmöte valdes en ny ordförande, då sittande ordförande Gunilla Åström Jansson 
avböjt omval. Det fanns flera förslag på ordförande och efter omröstning valdes Borgthor 
Kjernestaed från Island. 
 
Årsmötet 2013 kommer att hållas 19-21 april på Färöarna. För 2014 fanns inget förslag på plats, men 
det framhölls att det var dags för ett årsmöte i Sverige. 
  



På lördagskvällen intogs festmiddag på Haparanda stadshotell, med betoning på fest! Tornedalen kan 
ju ståta med fina råvaror, och vi bjöds på en förrätt med Kalixlöjrom och till huvudrätt reninnanlår. 
Det var inte bara god mat, utan även sång, musik, dans (i form finsk tango) och teater.  
 
Posttouren på söndagen gick Tornedalen runt, längs Torneälven till finska Ylitornio och över Avasak-
sabron till Sverige. I Övertorneå besöktes kyrkan med Sveriges äldsta orgel i bruk. Kyrkan är också 
känd för sina utvändiga målningar och de senmedeltida skulpturerna från det tidigare kapellet i Sär-
kilax, vilket islossningen tog med sig år 1615. I Övertorneå gjorde vi även ett besök hos Monica Simu 
och företaget Simu Nordic, som designar och tillverkar kläder och accessoarer i ull. Därefter var det 
dags för lunch som intogs med utsikt över Kukkolaforsen. Familjen Spolander driver här Kukkolafor-
sen Turist & Konferens med restaurang, stugor, camping, bastubokningar och olika aktiviteter. På 
menyn stod sikbuffé – sik fiskas ju i Kukkolaforsen – med bl.a. gravad sik, rökt sik, sikcrepes, sikgra-
täng och nätting. Allt smakade ypperligt och efter lunchen besökte vi Svenska Bastuakademin innan 
det var dags att återvända till Haparanda och våra hemorter. Kukkolaforsen var öppen, annars var 
Torne älv fortfarande frusen, och det låg en hel del snö kvar i terrängen. På Övertorneå kyrkogård 
syntes knappast gravarna för snön. Det var dock inte särskilt kallt, utan ett par plusgrader.  
 
Efter en intensiv och givande helg med en välordnad konferens kunde vi ta farväl av våra kolleger i 
norr och många kommer säkert att återvända till Tornedalen – med eller utan turister. 
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