Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges Guideförbund
Tid:

25 april 2009, kl. 12.00 - 18.55
26 april 2009, kl. 09.00 – 13.40

Plats:

Hotel Novotel, Göteborg

Närvarande:

Birgitta Ekesand, ordförande
Lars Flodström
Wivan Mellberg
Yvonne Philipsson
Agneta Skoglund
Lisbeth Nilsson

Anmält förhinder:

Cia Lantz
Berit Östergårds

§1

Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade de närvarande välkomna.

§2

Godkännande av dagordning
Dagordningen gicks igenom och godkändes.

§3

Protokolljusterare
Wivan Mellberg utsågs till att jämte ordföranden justera protokollet.

§4

Årsmötesprotokoll och föregående styrelsemötesprotokoll
Årsmötesprotokollet gicks genom.
Wivan meddelade att hon fått frågan om busskylten ligger på hemsidan, på vilket Lars
kunde svara att så ännu inte är fallet, men meningen är att den skall läggas ut.
Föregående mötes protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§5

Ekonomi
Då kassören var förhindrad att närvara redogjorde ordföranden för ekonomin och
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informerade att 16 föreningar och 4 enskilda medlemmar hittills har betalt medlems
avgifter, vilket genererat 93 000 kr.
Vid förbundsstämman beslöts att skjuta höjningen av medlemsavgiften till nästa år,
varför sparåtgärden måste vidtas under innevarande verksamhetsår. Ekonomin gicks
igenom och olika besparingsåtgärder diskuterades.
§6

Rapporter från kontaktområden
Wivan lämnade muntlig rapport från Göteborg, Agneta från region syd, Yvonne från
Stockholm och Lars från Umeå. Lisbeth upplyste att SkåneGuide har uppguidning
imorgon för 4 personer och Wivan att Göteborg har examination 29 april av 12 guider
som skall auktoriseras.
Wivan läste upp brev från Göteborgs Guideklubbs nya ordförande Anita Cullberg. In
nehållet och frågor diskuterades och det beslöts att uppdraga åt Agneta och Wivan att
utarbeta förslag till svar som sänds till övriga i styrelsen för kommentarer.
De geografiska områdena fördelades enligt följande:
Lisbeth Nilsson

Skåne, Blekinge, Halland, enskilda med
lemmar i Götaland
Småland, Öland, Gotland
Göteborg, Bohuslän, Dalsland, Värmland
Västergötland, Jämtland, Härjedalen
Närke, Östergötland, Västmanland
Sörmland, Uppland, Stockholm, enskilda
medlemmar i Svealand
Dalarna, Gästrikland, Medelpad,
Ångermanland, Västerbotten, Norrbotten,
Lappland, enskilda medlemmar i Norr
land

Agneta Skoglund
Wivan Mellberg
Cia Lantz
Birgitta Ekesand
Yvonne Philipsson
Berit Östergårds
Lars Flodström

Vidare redogjorde Wivan för planerad regional utbildningsdag i Göteborg på temat
”Emigration då och nu”. Utbildningsdagen kommer att ordnas till hösten, men datum
är ännu ej fastställt.
Styrelsens ansvarsområden fördelades enligt följande:
Arkiv

Wivan Mellberg
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FEG
FörTur, myndigheter
Hemsidan
IGC
Kansliet
Marknadsföring
Medlemsansvarig
Pressansvarig+SveGuiden
SveGuide-kortet
Svenska Bussbranschen
Utbildning

Agneta Skoglund
Birgitta Ekesand
Birgitta Ekesand + Wivan Mellberg
Yvonne Philipsson
Yvonne Philipsson
Lars Flodström + Cia Lantz
Yvonne Philipsson
Birgitta Ekesand
Berit Östergårds
Agneta Skoglund
Wivan Mellberg

Frågan om arkivering av våra handlingar diskuterades. Beträffande arkivering beslöts
att tipsa medlemsföreningarna om att arkivera sina handlingar hos folkrörelsearkiven,
vilket är kostnadsfritt.
§7

Rapport från kansliet
Sekreteraren meddelade att hon erhåller förfrågningar via formuläret på hemsidan och
att dessa vidarebefordras till lämplig person inom styrelsen, beroende på geografi och
ansvarsområde. Sekreteraren redogjorde vidare för sitt arbete med upprättande av
medlemsförteckning i form av databas.

§8

Rapporter om IGC och FörTur
IGC
Wivan meddelade att hon sammanställt stadgeförslaget med styrelsens kommentarer
och sänt till IGC. Då IGC:s årsstämma var förlagd till samma helg som detta styrelse
möte förelåg ännu ingen rapport.
FörTur
Ordföranden och Wivan redogjorde för deltagande i FörTurs årsmöte i samband med
TUR-mässan. Stockholm Visitors Board hade där framfört synpunkten att bristande
kvalitetskontroll på guidemarknaden, varvid Wivan kunde informera om SveGuides
utbildningsplan. FörTurs Eva Hedenström fick uppdrag av mötet att reda ut guide
marknaden och Wivan kommer att träffa henne för ytterligare diskussioner för att
genomföra en undersökning bland svenska guider. Första delen skulle bli att under
söka försäsongen, dvs. hur ser den bokade säsongen ut, och nästa del att undersöka
hur säsongen verkligen blev. Undersökningen kommer att göras utifrån FörTurs
kansli, men då säsongen redan börjat, får denna undersökning skjutas till nästa år.
Vidare noterades att det är viktigt att påpeka för SveGuides medlemmar de förmåner
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de har genom SveGuides medlemskap i FörTur, såsom att kunna få kollektiv resega
ranti och möjlighet att deltaga FörTurs utbildningar och utbildningsserier, t.ex. desti
nationsutveckling.
§9

Rapport från FEG
Agneta meddelade att hon skickat en landsrapport till FEG:s möte i Bryssel i mars.
SveGuide var inte representerat vid detta möte, men det är ända viktigt att informera
om vad som händer i landet. Agneta har även gjort en sammanställning med jämfö
relse av medlemsavgifter i guideföreningar i övriga länder, t.ex. Danmark betalar DKK
2200 per år och Tyskland 21 euro. Denna sammanställning skall tas med i SveGuiden,
liksom en sammanfattning om mötet i Palma de Mallorca i november. Vidare upplyste
Agneta att FEG överväger införa ett nationellt guidekort i alla medlemsländer.
Vid en jämförelse mellan SveGuides utbildningsplan och FEG:s riktlinjer för
guideutbildning har Agneta kunnat konstatera att allt finns med i utbildningsplanen,
det som skiljer är timantalet. CEN-dokumentet 15565 skall nu inarbetas i vår utbild
ningsplan och det beslöts att uppdraga åt Agneta och Wivan att slutföra detta arbeta
och att ersättning för resekostnad skall utgå.
Nästa FEG-möte blir i Porto, Portugal, i november och det beslöts att SveGuide skall
bekosta Agnetas deltagande.

§ 10

Hemsida
Wivan och ordföranden redogjorde för samtal med den firma som kontaktats för att
hjälpa till med omstruktureringen av hemsidan. Tidigare ordföranden Hans Berglund
har tillskrivit dem och meddelat att SveGuide på grund av ansträngd ekonomi inte har
möjlighet sätta igång omstruktureringen för närvarande. Företaget har erbjudit sig att
även koordinera alla guideföreningars hemsidor i Sverige och försöka uppnå samma
struktur. Det konstaterades att de flesta föreningar har egna sidor, men Lars upplyste
Umeås Guideförenings sida ligger under turistbyrån. Agneta föreslog att göra på
samma sätt som på IATM:s hemsida, att företag stödjer och betalar för att finnas med
på hemsidan.
Nödvändiga uppdateringar av hemsidan gicks igenom.
Ordförande tillfrågade övriga styrelsemedlemmar om ett godkännande att gå vidare
med hemsidan i form av ett möte tillsammans med Wivan Mellberg, så snart som
möjligt, med denna firma för att påbörja en diskussion kring hemsida. Då ordföranden
ansåg att det krävs tid kring ett sådant projekt och måste påbörjas redan nu. Styrelse
medlemmarna gav sitt godkännande till detta möte.
4

5

Söndag den 26 april 2009
§ 11

SveGuiden
Ordföranden meddelade att hon talat med Sara Classon som håller på att samman
ställa nästa nummer av SveGuiden. I numret skall ingå en presentation av nya styrel
sen, liksom geografiska och övriga ansvarsområden.
Ordföranden upplyste vidare att Gunilla Nilsson Edler kommer att skriva rapport från
förbundsstämman, Agneta skriver rapport om FEG och Eva Grönstedt skriver om
IGC. Det beslöts att uppdraga åt Lars att skissa på förslag till nyhetsbrev.

§ 12

Resforum - samarbetsavtal
Tidigare har en förfrågan om prenumeration och samarbete inkommit från Res- och
Trafikforum. Pga. av kostnaden har SveGuide tackat nej till denna form av samarbete,
men meddelat annonsering kan bli aktuell längre fram. Tanken är att, när hemsidan
klar, införa en enkel annons med länk hemsidan, då det är viktigt att marknadsföra
vårt varumärke. Andra tänkbara framtida annonsorgan diskuterades.

§ 13

Brev FSTGN:s uteslutning från AjA guideskola HB
Brev från AjA guideskola HB angående Föreningen Stockholm Guides uteslutning
gicks igenom.

§ 14

Utbildningsfrågan
Wivan redogjorde för de olika utbildningsprojekt där SveGuide är involverat.
Wivan upplyste att kontakt nyligen återupptagit med utbildningsdepartementet.
Beträffande möjligheterna till en guideutbildning på akademisk nivå menade utbild
ningsdepartementet att det ställer sig positivt, men att SveGuide måste göra arbetet
självt. Universitet och högskolor har oerhört stort självstyre och utbildningsdeparte
mentet går endast in och gör kontroller. Utbildningsdepartementet rekommenderade
att i första hand de tre turisthögskolorna Falun-Borlänge, Östersund och Kalmar, och
de universitet som idag har undervisning i turism idag. Södertörns högskola, där
SveGuide har kontakt med Barbro Andersson, har bett att få utarbeta en utbildning
tillsammans med SveGuide.
Det beslöts tillfråga alla högskolor med turism samt Pia Enoksson, som ansvarig för
den nya yrkeshögskolan.

§ 15

Genomgång av verksamhetsplan för 2009
Åtgärder enligt verksamhetsplanen gicks igenom.
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§ 16

Sammanställning av stadgar
Lars meddelade att sammanställning av stadgarna som antogs på stämman gjorts och
att de kommer att läggas ut på hemsidan.

§ 17

Plats för nästa förbundsstämma
Möjliga platser för 2010 års förbundsstämma gicks igenom.

§ 18

Inventering av TUKO
Efter kontakt med Sara Classon konstaterades att lagret av SveGuides profilprodukter
består av 33 paraplyer och 180 scarves

§ 19

Övrigt
Medlemsansökningar
En medlemsansökan från Eva Berglund, Sollefteå, hade inkommit. Det beslöts att kon
takta Mariann Hedman för att kontrollera referens. Då goda referenser erhölls beslöts
att bevilja Eva Berglund enskilt medlemskap.
Yvonne meddelade att hon haft kontakt med en guide i Västerås, som önskar bli med
lem.
Eva Grönstedt, Göteborg, har tidigare beviljats enskilt medlemskap, men då hon
återinträtt i Göteborgs Guideklubb, har denna ansökan återkallats.
Användande av SveGuides logo,
Regler för användande av SveGuides logo, t.ex. på brevpapper, diskuterades. Det be
slöts rådfråga FörTur för att få en fingervisning om vilka regler som skall gälla.

§ 20

Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte har preliminärt bestämts till 3-4 oktober i Stockholm. Möjligheten
att hålla styrelsemötet i Göteborg med tanke på utbildningsdagen där diskuterades.

§ 21

Mötets avslutande
Då inga ytterligare frågor förelåg avslutade ordförande mötet och tackade styrelsen.

Vid protokollet

Yvonne Philipsson
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Justerat:

Birgitta Ekesand

Wivan Mellberg
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