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Lordagen den 15 januari 2011
§1

Motets oppnande
Ordforanden forklarade motet oppnat och halsade de narvarande valkomna.

§2

Godkannande av dagordning
Dagordningen gicks igenom och godkandes med vissa justeringar och tillagg.

§3

Protokolljusterare
Agneta Skoglund utsags till att jamte ordforanden justera protokollet.

§4

Foregaende styrelsemotesprotokoll
Det noterades att foregaende motesprotokoll ar justerat och utlagt pa hemsidan.

§5

Ekonomi
Kassoren redogjorde for ekonomin.
Vid arsskiftet var saldot pa foreningens bankkonto 25 892,92, men en del kostnader for
2011 hade da redan betalts, t.ex. resekostnader for detta styrelsemote. Ingaende balans
per den 1 januari 2010 var 12 743 kr.

1

Intakterna 2010 blev nagot lagre an vantat, bl.a. beroende pa att antalet medlemmar
minskat. Alia foreningar utom Halsinglands Guideforening har betalt medlemsavgift
liksoni 7 enskilda medlemmar. Det noterades vidare att Halsinglands Guideforening
enligt stadgarna maste betala avgift for 2010 och 2011, aven om de skulle valja att lamna SveGuide.
Betraffande lankning till medlemsforenings hemsida beslots att detta endast kan ske
nar alia medlemmar aven ar medlemmar i SveGuide, Vid differentierat medlemskap
kan endast marknadsforing av de medlemmar som betalar medlemsavgift till SveGuide ske. De foreningarna da'r alia ar medlemmar i SveGuide ar Bohuslans Guider,
Hoga Kusten Guideklubb, Jonkopings Lans Guide- och Reseledarforening, Kronobergs Guide- och Reseledarforening, Linkopings Guideklubb, Norrkopings Auktoriserade Guide, SkaneGuide, Foreningen Stockholms Auktoriserade Guider, Guidesektionen GuideForum Stockholm, Soderkopings Guidegrupp, Umea Guideforening och
Ostersunds Guideforening, medan Dalarnas Guideforening, Goteborgs Guideklubb,
Foreningen Uppsala Guider (som dock meddelat att de lamnar SveGuide) och VastgotaGuide har differentierat medlemskap. Information om detta stallningstagande
kommer att lamnas utskick om medlemsavgiften som skall vara betald den 31 mars.
Medlemsavgiften for 2012 diskuterades.
Vad galler SveGuide-kort har dessa under 2010 inbringat 1600 kr, varav kostnaden for
ett kort skall aterbetalas.
Betraffande utgifterna har dessa blivit lagre an budget vad galler bade styrelsemoten,
arsstamma och FEG. Totalt har kostnaderna for marknadsfSring uppgatt till 20 000 kr,
vilket 5 000 kr over budget. Dessa 5 000 kr har anvants till att producera de bokmarken
i samarbete FEG, se nedan under § 11.
Budgeten for 2011 diskuterades. Det konstaterades att marknadsforingen av SveGuide
ar mycket viktig, att SveGuide maste synas battre och bli kant. Darfor bor SveGuide ha
mojlighet att skicka styrelseledamoter pa massor och andra intressanta inbjudningar.
Mojligheten att momsregistrera SveGuide diskuterades. Fragan har tidigare varit upp
till diskussion i styrelsen och det konstaterades att momsregistrering av SveGuide faller pa att naringsverksamheten ej har vinstsyfte.
Det beslots att ater vacka fragan om utbildningsdagar i SveGuide skall anordnas och
om forbundet skall anordna dessa.
Onskemal om lobbying for en sant momssats pa guidetjanster har tidigare inkommit
fran foreningar och det beslots att anyo sondera terrangen i denna fraga.

§6

Rapport fran kansliet
Utskick
Sekreteraren redogjorde for utskick av nyhetsbrev som sandes ut den 23 december per
mejl och nagot senare till dem som ej har e-post.
Handlingar till stamman
Utkast till kallelse, delegatanmalan med fullmakt, verksamhetsberattelse och verksamhetsplan gicks igenom och korrigeringar och tillagg gjordes. Betraffande verksamhetsberattelsen uppdrogs at Wivan och Agneta skriva utforligare texter om sina ansvarsomraden och sanda till sekreteraren som gor slutligt utkast. Stammohandlingarna
skall sandas till foreningar och enskilda medlemmar senast fern veckor fore stamman,
dvs. senast 12 februari.
Genomgang av vilka som star pa tur for omval.
En motion lamnades i samband med f orra arsstamman med innehallet att alkoholhaltiga ej skall inga i konf erenspaket vid stammor samt att alkoholhaltiga drycker ej skall
lamnas som gavor. Motionens innehall diskuterades och det beslots att avsla motionen. Arrangerande forening rekommenderas dock att ej inkludera 61, vin etc. i konferenspriset, utan lata var och en bestalla och betala dessa drycker.
Marknadsplan
Lars hade sant fQrslag till marknadsplan per e-post, vilken gicks igenom. Styrelsen var
enig att det var en mycket bra marknadsplan och en eloge framfordes till honom.
Logo, varumarket
Ordforanden meddelade att hon fardigstallt ansokan om fornyelse av SveGuides varumarke (logo), till vilket kopia av protokoll om firmateckningsratt skall bifogas. Samtidigt med ingivande av ansokan betalas ansokningsavgift om 1600 kr och det uppdrogs
at kassoren gora derma inbetalning.

§7

Hemsida
Agneta redogjorde for utskick av pressrelease om SveGuides nya hemsida, bilaga 1.
Pressreleasen har sants till 132 kontakter och gensvaret har varit positivt. Det beslots
att lagga pressrelease pa hemsidan.
Wivan upplyste att manga forfragningar inkommit via hemsidan, vilket visar att utomstaende har hittat var hemsida.
Det diskuterades huruvida den sammanstallning om arvoden, vilken gjordes av Lars
till arsstamman i Skara, skall laggas ut pa medlemssidorna, liksom information arbets-

villkor.
Ordforanden presenterade ett forslag fran BaldChemist till en enkel tresidig hemsida
med personlig information for enskilda guider till vilken lankning kan goras fran SveGuides hemsida. Den forenklade hemsida lampar sig for enskilda medlemmar eller
foreningar som inte har nagon egen hemsida. Pet beslots att informera att detta erbjudande pa den interna bloggen.
Pet beslots aven att hemsidan skall forses med underrubrikerna PEG och Arkiv.
§8

Nasta f orbundsstamma
Lisbeth redogjorde for sina kontakter med Studieframjandet i Kristianstad angaende
anmalningsforfarandet till stamman. Studieframjandet tar hand om anmalningar, som
gors via lank, skickar bekraftelse och fakturerar (exklusive moms, da de ej ar momspliktiga). Lanken och uppgifterna hos Studieframjandet gicks igenom. Pet beslots att
arsmote genomgaende skall andras till arsstamma. Pet beslots vidare att skicka ut inbjudan per e-post och i e-postmeddelandet ange att man kan bortse fran Studieframjandets anmalningsvillkor, men att dessa maste accepteras for att komma vidare till
anmalningsblankett.

§9

Utbildningsfragan
Wivan rapporterade fran besok pa Sodertorns hogskola pa fredagen, dar Barbro
Anderson och Goran Andersson, institutionsansvarig, tagit emot. Forutom SveGuides
ordforande och Wivan deltog Alexandra Turganova Loow fran Foreningen Stockholms Auktoriserade Guider (FSAG).
Ordforanden redogjorde for mote med Anneli Karlsson och Ingrid Johansson pa Goteborg & Co.
Ordforanden presenterade schema for den nya turistguideutbildningen i Goteborg.
Pet beslots att sa'nda schemat per e-post till styrelsen for godkannande att utbildningen foljer SveGuides utbildningsplan.
Ordforanden redogjorde for FSAG:s onskemal att alia deras medlemmar skall fa SveGuide-kort samtidigt ar, oavsett om de skall omauktoriseras inom de narmaste aren.
Under 2010 omauktoriserades 23 guider, under 2011 skall 72 st och 2012 57 st omauktoriseras. FSAG har framfort onskemal om nagon form av rabatt for dem som behover
byta ut sina kort inom kortare tid an fern ar. SveGuides kostnader per kort gicks igenom.

§ 10

Rapporter fran kontaktomraden
Fragan utgick och tas upp nasta gang.

§ 11

Rapport fran PEG
Tillsammans med nyhetsbrevet sandes en forsta rapport fran motet i Wien. Agneta
rneddelade att protokollet annu ej kommit och att hon lamnar ytterligare rapport darefter.
Agneta informerade att PEG tagit fram ett bokmarke for varje land for att presentera
den nationella turistguideorganisationen och PEG. Bokmarkena skall anvandas for att
marknadsfora turistguider, t.ex. vid massor. Det tvasidiga bokmarket har SveGuides
logo och hemsidesadress pa ena sidan och FEG:s logo och hemsidesadress pa den andra.

§ 12

Rapport fran IGC
Yvonne redogjorde kort for IGC:s arsmote i Kopenhamn, rapport har sants till styrelsen per mejl. SveGuide betalar idag 300 kr i foreningsavgift och 70 kr for en medlem =
en rost. Fragan om rostfordelningen togs upp pa IGC:s arsmOte och hanskots till IGC:s
styrelse att behandla. IGC:s stadgar kontrollerades och dar firvns inget som sager att
inte SveGuide skulle kurtna betala for sina enskilda medlemmar. Det beslots att vid utsandande av information om medlemsavgift fraga de enskilda medlemmarna om de
onskar vara med IGC och betala avgift for detta.

Sondagen den 16 januari 2011
Mote med Foreningen Stockholms Auktoriserade Guider (FSAG)
Fran FSAG deltog ordforande Alexandra Turganova Loow, kassor Rie Hvid, Gabriella
Cerchiari och Rune Lemon.
Utbildning
Wivan redogjorde kort for motet med Sodertorns hogskola fredagen den 14 januari, da
representanter fran SveGuide och FSAG traffade Barbro Andersson och Goran
Andersson. Utbildningen ar tankt att bli en bred utbildning baserad pa SveGuides utbildningsplan fran 2008 pa 600 timmar och CEN 15565. Det firms i turismutbildningen
redan fardiga kurser som stammer med CEN 15565 vilka kan anvandas i derma utbildning medan kompetensen i andra fall maste kopas in utifran, t.ex. hjart- och lungraddning, brandovning och bussovningar. Utbildningen skall besta av en allman utbildning, med pabyggnadskurs, och skall aven kunna lasas pa distans. For att bli Stockholmsguide skall man lasa guidegrund + specialkompetens Stockholni. Man kan tanka
sig foljande uppdelning under tva terminer, G star for grundlaggande utbildning som
kan anvandas i andra utbildning/hamtas fran andra utbildning och T for turistguideutbildning:
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Modulera skall aven kunna lyftas ur och senare byggas pa. Den turistutbildning som
firms i landet idag har olika inriktning: i Kalmar ar den inriktad pa planering, i Falun
Borlange pa rorlig turism och friluftsliv och pa Sodertorn pa ekonomi kring turism.
Vad galler sjalva auktorisation vet man annu inte hur detta skall losa. Wivan upplyste
att hon aven varit i kontakt med universitetet i Goteborg, som menade att om examen
utfardats sa kan man inte ta tillbaka den. Det skulle kunna losas pa liknande sa'tt som
med lakare, da man gar till Socialstyrelsen for att fa sin legitimation, examinerade guider far da vanda sig till SveGuide for att ut guidelegitimation.
Agneta upplyste att det i Danmark firms en tvaarig nationell guideutbildning, Osterrike har ocksa en tvaarig hogskoleutbildning, dar basen ar nationell och sedan byggs
utbildningen pa med t.ex. Wien.
IGC
Yvonne redogjorde for IGC-motet i Kopenhamn. Dagens rostetal diskuterades och det
beslots att foresla 1 land = 1 rost (som land raknas da aven autonoma omraden som
Aland och Faroarna) och varje land sja'lvt bestammer hur de loser detta. Rune Lemon
efterlyste aven en kommitte for nordiskt arbete, da det ar det nordiska samarbetet som
ar viktiga inom IGC. SveGuides styrelse och representanterna fran FSAG var eniga om
att det ar viktigt att sta'rka SveGuides stallning som Sveriges representant i IGC. Det
beslots att bilda en intern grupp inom SveGuide for nordiska fragor och uppdrogs att
at Yvonne Philipsson och Rune Lemon att arbeta vidare och kontakta personer som
kan vara intresserade av att inga i denna grupp.
Hemsidan/Bloggen
Agneta redogjorde for tankarna angaende hemsidan och den interna bloggen. Tanken
ar att varje f orening skriver pa den interna bloggen om sadant som har med alia oss att
gora, vad som hander i omradet., t.ex. aktiviteter pa internationella guidedagen.
FSAG papekade att Stockholm fatt en felaktig placering pa den sida dar medlemsforeningarna presenteras, da borde Stockholm ha placerats fore Varmland. Agneta informerade att placeringen uppbyggd som om vi hade regioner och att stora andringar
endast kan ske ett par ganger om aret.
SveGuide-kort
Gabriella redogjorde for sina kontakter med Stockholm Visitors Board (SVB) angaende
den "badge"/guidelegitimation som SvB utfardar. Oauktoriserade kryssningsguider
har gjort en kopia av denna badge och da badgen inte gick att skydda, undersokte
FSAG mojligheten att i stallet anvanda SveGuide-kortet. Forslaget har presenterats pa
FSAG:s arsmote och medlemmar var mycket positiva. Ett problem som uppkommer ar
emellertid att en del guider som auktoriserats av SVB inte medlemmar i FSAG. De

skulle alltsa bli utan legitimation om inte SVB ar villiga att fortsatta utfarda till dem.
Om dessa guider ansoker om enskilt medlemskap i SveGuide forsvinner detta problem.
Gabriella upplyste aven att FSAG vill att alia medlemmar skall byta kort samtidigt,
oavsett nar det skall omauktoriseras. Eftersom omauktorisation sker varje ar kommer
en del medlemmar att bli tvungna att byta ut sina kort inom en kortare tid an fern ar.
Efter SveGuide styrelsemote skall ordforande och Wivan fran SveGuide samt
Alexandra och Gabriella fran FSAG traffa Peter Lindkvist och Christine Frederici
fran SVB for fortsatta diskussioner.
Arvodes- och arbetsvillkorsfragor

Alexandra redogjorde for forslag att bilda grupp med representanter fran olika medlemsforeningar som skall arbeta fram gemensam policy for arvodes- och arbetsvillkor.
Nationella riktlinjer gor det lattare att diskutera arbetsgivare. Alexandra redogjorde
for utvecklingen i Stockholm, dar kryssningsmarknaden okat markant. For 5-6 ar sedan blev guidning for kryssningsfartyg blev en egen typ av guideuppdrag med la'gre
arvode. Numera halls tva moten om aret med kryssningsarrangorerna och vid senaste
hade helgdagstillagg for de svenska allmanna helgdagarna accepterats. En annan fraga
som diskuterats inom FSAG ar en differentiering av belopp for kvalls/nattillagg (sarrtma tillagg 19 - 07) och hur stora grupperna far vara. Det beslots att borja med en arbetsgrupp avseende kryssningsguidningar och da kontakta foreningar dar dessa uppdrag forekommer. Forslag grupp bestaende av 3-5 personer bildads sa snart som mojligt och derma grupp.
World Federation of Tourist Guides Associations
Rune informerade om World Federation of Tourist Guides Association (WFTGA), dar
FSAG numera ar medlem. WFTGA arbetar mest med image och att skapa god guideutbildning. De har vant sig till omraden som inte har guideutbildning och t.ex. anordnat guideutbildning i Abu Dabi och Albanien. Inom kort halls en konferens i Tallin dit
161 personer anmalt sig. Medlemsantalet ar ca 120 0000 guider fran 64 lander. Vasteuropa dominerar inte langre forbundet. Kostnaden for medlemskap ar 3330 kr for
landet och 600 kr per forening som vill synas etc. Rune ville darfor uppmana flera
foreningar att vara med. Bland kandidaterna for nasta varldskonferens 2013 firms
Macau, Moskva, Washington och Sydafrika.
§ 13

Bloggen pa hemsidan

Denna fraga diskuterades vid motet med FSAG.
§ 14

Formaner

Fragan bordlades till nasta mote.
§ 15

Marknadsffiring av SveGuide!

Olika marknadsforingsatgarder liksom olika profilprodukter diskuterades.

§ 16

Arkivfragan

Cia har transporterat tva kartonger till arkivet i Lilla Edet och bekraftelse har mottagits. En kartong aterstar dock.
§ 17

Ansokan om medlemskap i SveGuide
Ordforanden redogjorde for ny forening som bildats i Goteborg. Foreningen heter
Foreningen Goteborgs Auktoriserade Guider (FGAG) och har i dagslaget ca 40 medlemmar. De 9 guider som gar guideutbildning for narvarande kommer troligtvis att bli
medlemmar.
Sekreteraren meddelade att aven forfragningar om enskilt medlemskap inkommit fran
Michelle Winkel och Gunilla Astrom Jansson. Ansokningar har dock annu ej anlant
med post. Pet beslots att medlemsansokningar for enskilt medlemskap avseende medlemmar som tidigare varit medlemmar i annan guideforening, kan goras av styrelsen
efter utskick av handlingar per e-post, med tanke pa att styrelsemote endast halls fem
ganger per ar.

§ 18

Ovrigt
Nagra ovriga fragor farms ej att diskutera.

§ 19

Nasta styrelsemote
Nasta styrelsemote blir fredagen den 18 mars kl 14 i Karlstad. Plats bestams senare.

§20

Motets avslutande
Ordforanden forklarade motet avslutat.

Vid protokollet

Yvonne Philipsson

Justerat:

Birgitta Ekesand
j

Agneta Skoglund

