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Guide
Protokoll fort vid konstituerande styrelsemote i Sveriges Guidefdrbund
Tid:

Sondagen den 20 mars 2011, kl. 14.00 -15.30

Plats:

Varmlands Museum, Karlstad

Narvarande:

Birgitta Ekesand, ordforande

Birgitta Backstrom
Wivan Mellberg
Lisbeth Nilsson
Yvonne Philipsson
Agneta Skoglund
Alexandra Turganova Loow
§1

Motets oppnande
Ordforanden forklarade motet oppnat och den nyvalda styrelsen valkommen.

§2

Konstituering
Styrelsen konstituerade sig enligt foljande:
Vice ordforande
Sekreterare
Kassor

Yvonne Philipsson
Birgitta Backstrom
Yvonne Philipsson

§3

Firmateckning
Det beslots att f oreningens f irma tecknas ordf oranden, Birgitta Ekesand, och kassoren,
Yvonne Philipsson, var for sig.

§4

Nasta styrelsemote
Det beslots att nasta styrelsemote skall hallas den 14-15 maj. Alexandra erbjod sig att
undersoka betraffande inkvartering och moteslokal.

§5

Medlemskap
Efter diskussion beslots att anyo informera alia medlemmar om vad som galler betraffande medlemskap i SveGuide och vad man far genom att vara medlem i foreningen.
Betraffande inbetalning av medlemsavgift konstaterades att sista datum for inbetalning bor vara tidigare an 31 mars, och det beslots att infor nasta arsstamma foresla 31
1

januari.
§6

Nyhetsbrev
I na'sta nyhetsbrev skall den om hemsidan och bloggen presenteras. Derma presentation skulle ha hallits pa stamman men av tidsbrist ej med. I kommande nyhetsbrev
skall aven presentationer av foreningarna inforas. Forst ut att presenteras ar Linkoping, foljt av Stockholm.

§7

SveGuide-kort
Alexandra informerades om tidigare styrelsebeslut angaende FSAG:s bestallning av
SveGuide-kort. Alexandra upplyste att Stockholm Vistors Board (SvB) har all information auktorisationsar och ar for omauktorisation samt foton for alia auktoriserade
Stockholmsguider, vilket kan skickas over detta pa fil till tryckeriet. Wivan erbjod sig
att kontakta tryckeriet for att kontrollera hur kontakten mellan dem och SvB kan losas.
Alexandra informerade vidare att FSAG mi enats om att producera en band for
guidelegitimationen, med texten auktoriserad guide / qualified tourist guide i blagult.

§8

Kommande styrelsemote
Hostens styrelsemote, med besok hos medlemsforening, halls forslagsvis i Ostersund
under vecka 40 eller 41.

§9

Styrelsens ansvarsomraden
Ansvarsomradena delades upp enligt foljande:
Arkiv
FEG
ForTur, myndigheter
Hemsidan
IGC
Kansliet
Marknadsforing
Medlemsansvarig
SveGuide-kort
Svenska Bussbranschen
Utbildning
Stadgefragor

Wivan Mellberg
Agneta Skoglund
Birgitta Ekstrom
Agneta Skoglund
Yvonne Philipsson
Yvonne Philipsson
Alexandra Turgonova Loow*
Yvonne Philipsson
Yvonne Philipsson
Agneta Skoglund
Wivan Mellberg
Birgitta Backstrom

* Alexandra var ej narvarande vid fordelningen, varfor hennes namn endast ar ett torslag.
De geografiska ansvarsomradena delades upp enligt foljande:

Lisbeth Nilsson
Agneta Skoglund
Wivan Mellberg
Birgitta Backstrom
Alexandra Turganova Loow

Skane, Blekinge, Halland, Narke, Ostergotland,
Vastmanland, Gastrikland, Medelpad
Smaland, Oland, Gotland, Halsingland
VastergStland, GSteborg, Bohuslan, Dalsland,
Varmland
Angermanland, Vasterbotten, Norrbotten,
Lappland
Stockholm, Sormland, Uppland

§ 10

IGC
Pet besl5ts att godkanna Yvonnes kostnader for deltagande i IGC:s arsmote, flyg t.o.r.
1128 kr, 5vernattning 148 euro samt konferensavgift fredag - sondag 125 euro.

§ 11

OrdfOranden forklarade motet avslutat.

Vid protokolle

onne Philipsson

Justerat:

Birgitta Ekesand

