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Protokoll f5rt vid styrelsemote i Sveriges Guideforbund

Tid: Fredagen den 18 mars 2011, kl. 14.00 -18.30

Plats: Hotell Savoy, Karlstad

Narvarande: Birgitta Ekesand, ordforande
Lars Flodstrom
Wivan Mellberg
Lisbeth Nilsson
Yvonne Philipsson
Agneta Skoglund

Anmalt f orhinder: Berit Ostgards

§ 1 Motets oppnande
Ordforanden forklarade motet oppnat och halsade de narvarande valkomna till Karl-
stad.

§ 2 Godkannande av dagordning
Dagordningen gicks igenom och godkandes.

§ 3 Protokolljusterare
Lars Flodstrom utsags till att jamte ordforanden justera protokollet.

§ 4 Foregaende st3nrelsemotesprotokoll
Det noterades att foregaende motesprotokoll ar justerat.

§ 5 Ekonomi
Da kassoren var forhindrad att narvara redogjorde sekreteraren for ekonomin hittills
under 2011.

Per den 17 mars hade medlemsavgifter endast betalts av tva medlemsforeningar och
tva enskilda medlemmar, men sista betalningsdag ar forst 31 mars.

Medlemsavgiften for 2012 diskuterades och det beslots att foresla en hojning pa 50 kr
for foreningsmedlem, men oforandrad foreningsavgift och medlemsavgift for enskild
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medlem. Orsaken till foreslagen hojning ar att medel behover avsattas for marknads-
f oring, sasom produktion av informationsmaterial och annat som kan bidra till att syn-
liggora SveGuide. Vidare behovs en marginal for eventuella kostnadsokningar.

Budgeten for 2011 gick igenom och vissa smarre justeringar gjordes. Budgeten skall
kopieras upp infor arsstamman.

Pet beslots att kostnadsersattningen for styrelsen for styrelsemotena i samband med
arsstarnman skall vara heldagstraktamente for fredagen och halvdagstraktamente for
sondagen.

Pet beslots att priset for de SveGuide-kort som Foreningen Stockholms Auktoriserade
Guider (FSAG) avser att bestalla skall vara 200 kr. Rabatten beror pa att en storre be-
stallning for alia guider i foreningen gors och forutsatter att minst 250 kort bestalls
samtidigt.

Sekreteraren redogjorde for forfragan fran FSAG avseende medlemsavgift. For att bli
medlem i foreningen kravs att man ar aktiv, dvs. auktoriserats eller omauktoriserats
inom de senaste fem aren. Om man inte langre ar aktiv och darfor inte omauktoriseras
kan man inte heller vara medlem i foreningen. Det firms dock ett antal f.d. medlemmar
som har valt att bli stodmedlemmar (utan motions- och rostratt) genom en sorts van-
forening. Dessa betalar enbart halv medlemsavgift. Det beslots att FSAG endast beho-
ver betala for sina fullvardiga medlemmar, i analogi med forhallandet i Umea Guide-
forening.

§ 6 Rapport fran kansliet
Sekreteraren meddelade att alia stammohandlingar utom budgeten finns uppkopie-
rade samt att stammohandlingar sants per e-post till de anmalda. Det noterades aven
att tva fullmakter inkommit under dagen, fran Linkopings Guideklubb och Norrko-
pings Auktoriserade Guider.

g 7 Hemsida
Agneta presenterade andringar som gjorts pa hemsidan.

§ 8 Utbildningsfragan
Wivan meddelade att Sodertorns hogskola ej hort av sig sedan besoket hos dem, var-
for kontakt maste tas efter arsstarnman.

Betraffande guideutbildningar noterades att det vid Folkuniversitet i Goteborg pagar
en utbildning, dar nio guider kommer att ga upp auktorisationsprov i slutet av april.
Aven i Stockholm pagar en guideutbildning, likasa med auktorisationsprov i april.
Uppguidningar kommer aven att anordnas i Boras och Kungalv och vid dessa kom-
mer representant fran SveGuide att medverka.



Wivan upplyste att hon aven i ar bokat in ett s.k. speed meeting TUR-massan, denna
gang med statssekreteraren pa naringsdepartementet.

§ 9 Rapport fran FEG
Agneta rapporterade fran FEG, Det uppdrogs at henne att presentera FEG:s arbete
samt det i samarbete med FEG producerade bokmarket pa arsstamman.

§ 10 Rapport fran IGC
Sekreteraren rapporterade fran IGC som har arsmote i Abo den 9-10 april. Bland annat
finns ett forslag till stadgeandring som innebar att enskilda medlemmar i SveGuide
kan bli medlemmar i IGC via SveGuide.

§ 11 Formaner
Det beslots att gora en kartlaggning over vilka formatter som SveGuide-kortet ger i oli-
ka delar av landet. Kartlaggning foreslogs ske genom bloggen pa hemsidan.

§ 12 Marknadsfb'ring av SveGuide
Lars redogjorde for forslaget till marknadsplan. Marknadsplanen skall vara ett strate-
gidokument for en langre period och ligga till grund for verksamhetsplanerna samt ge
inriktning at produkten. Fragor att stalla ar: Vilken produkt ar det? Vilken ar var mal-
grupp? Det kan da konstateras att vi vare sig skall tillhandahalla eller formedla guide-
tjanster, utan endast marknadsfora guiderna. En annan fraga ar hur vi skall torgfora
var utbildningside. Det kan ske genom att utarbeta mer detaljerade studieplaner, som
talar om i detalj hur man genomfor en guideutbildning. Att verka for en nationell auk-
torisation ar ocksa viktigt, men detta nagot SveGuide inte kan gora sjalva. Lars pape-
kade aven att marknadsplanen ar intentionsdokument. Det uppdrogs at Lars att pre-
sentera marknadsplanen pa arsstamman.

§ 13 Arkivfragan
Ordforanden informerade att det finns ytterligare ekonomiparmar hos den tidigare
ordforanden Gunilla Astrom Jansson och att Yvonne erbjudit sig att ga igenom detta
material.

§ 14 Ans6kan om medlemskap i SveGuide
Ansokan om medlemskap fran Foreningen Goteborgs Auktoriserade Guider (FGAG)
beviljades.

Ansokan om enskilt medlemskap hade inkommit fran Gunilla Astrom, Elisabeth
Johannesson, Michelle Winkel och Echi Aberg. Ansokan fran Gunilla Astrom, Michelle
Winkel och Echi Aberg beviljades. Av dessa har Echi Aberg ansokt om medlemskap
inom medlemskategorin reseledare. Ansokan fran Elisabeth Johannesson bordlades till
nasta mote.



§ 15 Motets avslutande
Ordf oranden forklarade motet avslutat.

Vid protokollet

Yvonne Philipsson

Justerat:

•\ Birgjtta Ekesand

/
Lars Flodstrom


