
1 
 

 
 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges Guideförbund 
 
Tid:  10 oktober 2009, kl. 12.00 - 19.00 
  11 oktober 2009, kl. 09.00 – 15.45 
   
Plats:  Hotel Sergel Plaza, Stockholm 
 
Närvarande:  Birgitta Ekesand, ordförande 

Lars Flodström  
  Cia Lantz 

Wivan Mellberg 
Yvonne Philipsson   
Agneta Skoglund 
Lisbeth Nilsson 
 

Anmält förhinder: Berit Östergårds 
 
 

Lördagen den 10 oktober 2009  
 
§ 1 Mötets öppnande 
 Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade de närvarande välkomna.  
 
§ 2 Godkännande av dagordning 

Dagordningen gicks igenom och godkändes. 
 
§ 3 Protokolljusterare 
 Cia Lantz utsågs till att jämte ordföranden justera protokollet.  
 
§ 4 Föregående styrelsemötesprotokoll 
 Inga ytterligare kommentarer fanns till föregående styrelsemötesprotokoll. Protokollet 

har lagts ut på hemsidan, under ”Guide till guide”. 
 
§ 5 Ekonomi  
 Kassören Berit Östergårds hade anmält förhinder och därför översänt balans- och 

resultaträkning, huvudbok och verifikationslista per e-post, vilka gicks igenom. Det 
kunde konstateras att behållningen på bankkontot är ca 57 000 kronor. Tillkommande 
kostnader är styrelsens resor och traktamenten för detta styrelsemöte samt Agnetas 
deltagaravgift i FEG-mötet i Porto i november (resan är dock redan betald). 
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 Det beslöts att uppdra åt Agneta att ta kontakt med Sara Classon för att efterhöra vad 
det skulle kosta att köpa ut TUKO:s lager av paraplyer, scarves m.m. 

  
§ 6 Rapport från kansliet  
 Yvonne redogjorde för två utskick per e-post till medlemmarna. Det första innehöll 

nyhetsbrev och inbjudan till utbildningsdagar i Göteborg och det andra utskicket brev 
med förfrågan om synpunkter på SveGuides framtida hemsida samt pressmeddelande 
och redovisning av den karläggning av guideuppdrag vilken gjorts av FörTur. Före-
ningen Stockholms Auktoriserade Guider och Umeå Guideförening har meddelat att 
de åtar sig att skicka ut nyhetsbrev o.d. till sina medlemmar. Det beslöts att i nästa ny-
hetsbrev fråga föreningarna hur de önskar få information från SveGuide, direkt till var 
och en eller via föreningen, och samtidigt be föreningarna att skicka uppdaterad med-
lemsförteckning.  Det första utskicket gick även ut per post till de medlemmar som ej 
har e-post och det beslöts att Yvonne skall erhålla ersättning för sina utlägg för porto 
och kuvert. 

 
 Yvonne och Wivan redogjorde för sina kontakter med Per Lundbäck i Haparanda. 

Han önskar bli enskild medlem och få SveGuide-kort. Han har emellertid inte fått nå-
got kursintyg från sin utbildning, varför detta inte går att bevilja. Det är även möjligt 
att hans tre kolleger i Tornedalen önskar bli medlemmar och det beslöts därför att un-
dantagsvis tillskriva kursanordnaren i Finland, Tuula Saaritie, för att stöta på att så att 
de får kursintyg och kan bli medlemmar.  

 
 Beträffande tidningen ResMål meddelade Yvonne att hon ämnar ta kontakt med 

Therese Jonsson för att efterhöra hur hon önskar adressinformation om våra medlem-
mar. 

  
 Ordföranden redogjorde för besök på Stockholm Vistors Board, där hon träffat Peter 

Lindkvist och Christine Frederici.  
 
§ 7 Hemsidan 
 Wivan redogjorde för de svar angående hemsidan som kommit in i samband med ut-

skick av FörTurs enkätresultat. Synpunkterna diskuterades. Vid kontroll konstaterades 
att nya stadgarna inte ligger på hemsidan vilket måste åtgärdas.  

 
 Ordföranden läste upp den senaste korrespondensen med BaldChemist och deras för-

slag diskuterades. 
  

Ray Leigh och Malin Tisell från BaldChemist presenterade sitt förslag till ny hemsida 
för SveGuide. BaldChemist vill skapa en professionell, informativ och lätthanterlig 
hemsida med bra sökfunktioner och även erbjuda medlemsföreningarna att göra sina 
hemsidor i samma stil och kvalitet. BaldChemist har tidigare gjort Linköpings Guide-
klubbs hemsida, vars antal besökare ökat kraftigt med den nya hemsidan. Utseendet 
på SveGuides nya hemsida diskuterades och Malin meddelade att hon kommer att 
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sända styrelsen ett mejl med vad som överenskommits. 
 

Det föreslogs presentera den nya hemsidan för medlemmarna på förbundsstämman 
och därefter presentera den publika delen på TUR-mässan.  

 
 Det uppdrogs åt styrelsen att ordna med tre bilder med intressant sevärdheter/teman 

från varje område genom våra respektive kontaktområden. Dessa bilder skall vara at-
traktiva och visa olika delar av Sverige och därigenom locka besökaren att klicka sig 
vidare och då slussas föreningar/guider inom området. 
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Söndag den 11 oktober 2009 
 
§ 8 Nyttiga siffror 
 En förfrågan angående Nyttiga Siffror hade inkommit från en medlem i FSAG och det 

uppdrogs åt Agneta att besvara detta genom att meddela att Nyttiga Siffror kommer 
att läggas ut på hemsidan i form av länksamling på särskild sida. 

 
§ 9 Nästa förbundsstämma 
 Cia presenterade det preliminära programmet för förbundsstämman 2010, som kom-

mer att äga rum i Skara den 12 – 14 mars. Temat blir ”Från Arn till Birger Jarl – att en-
gagera en bygd”. Resande och boende bokas av var och en, men ett hotell och ett 
vandrarhem har bokats upp och står till vårt förfogande.  

 
 SveGuide Forum kommer att hållas på lördag förmiddag med fyra teman att välja 

mellan:  1. medlemsrekrytering, 2. arvoden, 3 marknadsföring, marknadskommunika-
tion, målgrupper, profilering, 4. utbildning/auktorisation. Anmälan skall göras sig i 
förväg. I varje grupp finns en moderator från VästgötaGuide samt en eller två från sty-
relsen. Deltagande i grupperna delades upp i styrelsen, varvid Lisbeth och Yvonne in-
går i grupp 1, Lars och Berit i grupp 2, ordföranden i grupp 3 och Wivan och Agneta i 
grupp 4. Det beslöts att lämna övrig allmän information före själva stämman. Cia pre-
senterade även kalkyl för kostnader och VästgötaGuide arbetar vidare för att få fram 
slutpris.  

 
 Cia meddelade att hon kommer att vara bortrest 28 november – 21 januari, då Evert 

Jonsson är hennes ställföreträdare. 
 
 Agneta redogjorde planer för kommande förbundsstämma år 2011, som förslagsvis 

håll i vecka 11. 
 
§ 10 Utbildningsfrågan 
 Wivan redogjorde för kontakter med Per Sonnvik på Centrum för naturvägledning. 

Wivans förslag till svar på hans brev diskuterades. Agneta upplyste att hon även fått 
en kontakt från där han ville ha hjälp med antal frågor ang. situationen i Europa. Det 
beslöts att svara att dessa fråga är så omfattande och komplicerade frågor att han i 
stället uppmanas att kontakta de olika landsförbunden, bilaga. Agneta gör rapport till 
FEG om detta. 

 
 Wivan redogjorde vidare för guideutbildningen i Göteborg/Kungsbacka, vilken Kom-

petenscentrum driver i samarbete med Academedia/Eductus. Denna utbildning följer 
ej SveGuides utbildningsplan. Med tanke på beslut på förbundsstämma, där en före-
ning som anordnade ”snabbutbildning” av guider uteslöts, måste SveGuide ställa 
höga krav på guideutbildning. SveGuide kan ej låna sitt namn till utbildning i Kungs-
backa/Göteborg och deltagarna kan ej heller blir auktoriserade av SveGuide. Det be-
slöts att tillskriva Kompetenscentrum, med kopia till Marie Gärdehed-Zachrisson, 



5 
 

Academedia/Eductus, Anneli Karlsson, Göteborg & Co samt Anita Cullberg, Göte-
borgs Guideklubb. Det uppdrogs åt Wivan att utarbeta förslag till brev. 

 
 Cia informerade att hon i samband med invigning av Kosterhavets nationalpark träffat 

Kajsa Grebäck, Studiefrämjandet, vilken önskade träffa Cia måndagen den 12 oktober.  
 
§ 11 Arkivfrågan 
 Wivan redogjorde för kontakter med regionsarkivet i Vänersborg, som sagt nej, arkivet 

i Lilla Edet, vilken lämnat positivt svar och är beredd att ta hand om vår arkivering. 
 
§ 12 Rapporter från kontaktområden 
 Rapporter från kontaktområdena lämnades muntligen. Wivan redogjorde för utbild-

ningsdagarna i Göteborg, med temat emigration. 29 guider deltog  
 
§ 13 Rapport från FEG  
 Agneta rapporterade från FEG. FEG genomför nu på en undersökning bland med-

lemsländerna, med frågor om antalet turistguider och antalet guidningar i landet, vad 
man betalar till landsförbundet och vilket är det genomsnittliga guidearvodet per 
halv- resp. heldag. Resultatet av denna undersökning bland medlemsländerna skall 
redovisas vid mötet i Porto. I samband mötet anordnas även olika kurser, såsom guid-
ning av personer med speciella behov, massturism, etnisk turism. En rapport från 
FEG:s möte i Porto kommer att publiceras i nästa medlemsbrev. 

 
§ 14 Nyhetsbrev 
 Det beslöts att nästa nyhetsbrev skall sändas ut efter mötet i FEG och innehålla infor-

mation om förbundsstämman, hemsidan och FEG.  Det beslöts att tidningen 
SveGuiden ej skall skickas ut längre, utan ersättas av nyhetsbreven. 

 
§ 15 Förmåner 
 Det uppdrogs åt styrelsen att till nästa styrelsemöte gå igenom förmånslistan för att 

göra en slutlig uppdatering innan förmånslistan läggs ut på hemsidan 
 
§ 16 Övrigt  
 Logo  

Tidigare fråga om man får använda SveGuides logo togs upp på nytt. Styrelsens åsikt 
är detta går bra om medlemmen använder logon nederst på visitkortet eller brevpapp-
ret, och då helst även anger ”medlem i” före logon. Om logon används i brevhuvudet 
eller överst på visitkort, kan detta kan tolkas att guiden representerar Sveriges Guide-
förbund.  
 
Visitkort 
Det beslöts att beställa visitkort till Wivan, Lisbeth, Agneta och ordföranden. 

 
 IGC 
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 Frågan om SveGuides medlemskap i IGC väcktes på förra förbundsstämman och skall 
finnas med på dagordning för beslut på stämman angående utträde eller ej.  

 
 Kostersättning 
 Det beslöts att traktamente för heldag skall betalas ut för söndagen då mötet pågått 

från 9.00 -15.45. 
 
§ 17 Nästa styrelsemöte inför förbundsstämman 2010 
 Det beslöts att hålla nästa styrelsemöte den 16-17 januari 2010 i Stockholm samt 11 

mars på eftermiddagen 2010 i Skara. 
  
§ 18 Mötets avslutande 
 Då inga ytterligare frågor förelåg avslutade ordförande mötet och tackade styrelsen. 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Yvonne Philipsson    
 
 
 
Justerat: 
 
 
 
Birgitta Ekesand    Cia Lantz  
 
 
 


