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Protokoll fort vid styrelsemote i SveGuide
Tid:

Lordag 15 maj kl 9.00 -18.00
Sondag 16 maj kl 9.00 -15.00

Plats:

Hagalundsvagen 40, Solna
Sondag N Malarstrand 6, Stockholm

Narvarande:

Birgitta Ekesand, ordforande
Vivan Mellberg
LIsbeth Nilsson,
Alexandra Turganova Loov
Birgitta Backstrom

Anmalt forhinder:

Agneta Skoglund, Yvonne Philipsson

§ 1 Motets oppnande
Ordforande oppnade motet och halsade valkommen sarskilt de nya ledamoterna Alexandra
Turganova Loowoch Birgitta Backstrom.
§ 2 Godkannande av dagordningen
Dagordningen med justeringar och tillagg godkandes.
§ 3 Protokolljusterare
Lisbeth Nilsson valdes att ja'mte ordforande justera dagens protokoll.
§ 4 Foregaende motesprotokoll
Foregaende styrelseprotokoll och arsmotesprotokollet lades till handlingarna. Protokoll fran
konstituerande mote saknades. Alia skall in pa hemsidan.
§ 5 Ekonomi
Se "summariskt ekonomisk rapport" fran Yvonne.
16 foreningar, 590 medlemmar samt sex enskilda innebar att ekonomin a'r anstrangd.
Halsingland har inte heller i ar betalt, de utesluts, sekr. meddelar dem. Uppsala har ej begart uttrade
men talat om att man tanker sig det. Wivan kontaktar Uppsala.
Pet beslots ersa'tta Birgitta Backstrom med bensinkostnad for hemresan motsvarande kostnaden av
en low flex flygbiljett.
Det beslots att heldagstraktamente utgar for bada dagarna vid detta mote.
§ 6 Medlemskap
Enskilt medlemskap diskuterades kontra "kollektivanslutning" Vi bor se over stadgarna §2, och ga
igenom gamla broschyren och etiska reglerna for att fa en bild av SveGuides mal. Alexandra
kontaktar Elisabeth Johannesson om att hon ej behover betala enskilt medlemskap da hon a'r
stodmedlem i FSAG och darmed medlem i SveGuide. Umea har felaktigt inbetalt for 17 medlemmar i
stallet for 13. Umeas kassor kontaktar SveGuides kassor. Det beslots forslag till stadgeandring skall
forelaggas arsstamman att medlemsavgifterna skall betalas in till SveGuide senast den 31/1.
Alexandra meddelade att man kommer att ha gemensam fortbildning med Uppsala (Skokloster) Hon
nor dS med ordf. Ingrid Persson om deras tankar kring medlemskap i SveGuide.

Goteborg: 31 har betalt medlemskap varav 3 med otillracklig utbildning. De ar kontaktade for
aterbetalning. Tyva'rr fortsatter utbildningen pa gymnasieniva, SveGuide ger ingen auktorisation for
utbildning baserad pa grundskolekompetens
Yvonne gar igenom alia vara kostnader vad ga'ller hemsidans uppdatering och underhall, rapporterar
vid nasta mote. FSAG har godkant SveGuide kortets layout,
§ 7 Rapport fran kansliet
Mail fran Yvonne angaende IGC och nyhetsbrev fran Fortur laggs pa hemsidan.
§ 8 Lathunden
Lathunden genomgicks och uppdaterades liksom checklistan infor arsstamma. Vi skall fokusera pa
marknadsforing och formulera en punkt om det i lathunden till nasta styrelsemote. Vid nasta mote
fullfoljer vi genomgangen av lathunden, dessforinnan bearbetning via mejl,
§ 9 Hemsidan
Agneta och Wivan har gatt igenom alia andringar som skall till Baldchemist, detta skall ske fore varje
sa'song. Av kostnadsskal skall allt lamnas vid ett tilifalle. Vi har ett tvaarigt avtal med Baldchemist som
gar ut nasta ar. Kan nagon/nagra medlemmar, en hemsidesgrupp, av kostnadsskal darefter ta pa sig
uppdraget att halla hemsidan aktuell? Det kraver kunskap och tid. Agneta och Wivan funderar pa
detta och det omna'mns i nyhetsbrev. Foton pa styrelseledamoter skall in respektive bort Wivan
presenterade forslag till policybeslut vad ga'ller presentation pa hemsidan. Lank till
guideforeningarnas hemsidor har inneburit att guider, som inte ar med i SveGuide, blivit
marknadsforda. En Pdf fil med enbart de som ar medlemmar ersatter sadan lankning. Foreningar
utan egen hemsida presenteras med Pdf fil. Det beslots att skicka policydokumentet som mejl till
foreningarna Det ar ingen aktivitet i bloggen trots Agnetas entragna uppmaningar. Foreningarna har
mojlighet att utbyta erfarenheter och marknadsfora sig dar. Styrelsen foreslar foreningarna att utse
en bloggansvarig.
§ 10 Arbetsgruppen for arbetsvillkor
Alexandra Turganova Loov FSAG, Lars Flodstrom Umea, Agneta Skoglund Kronoberg, och Anita
Cullberg Goteborg ingar i den vid Srsmotet tillsatta grupp, som skall arbeta med fragor om
arbetsvillkor och arvodesstruktur. Malet ar att SveGuide skall fa en konkret och tydlig policy i dessa
fragor. Rapport vid nasta styrelsemote
§ 11 Arvoden
Alexandra utgar fran den sammansta'llning av guidetaxa, som presenterades pa Srsmotet, gor den
tydligare och gar igenom olika villkor t ex OB, resersattning, specialtaxor, vantetider,
avbokningsregler. Skickar fragor till alia foreningar Detta for att gora en gemensam struktur vad
ga'ller guideersa'ttningar (ej i kronor och oren). Rapport vid nasta styrelsemote.
§ 12 Etiska regler
De etiska reglerna ar drygt 10 ar och bor ses over sarskilt vad galler spraket. Alia i styrelsen funderar
pa dem och ger forslag via mejl. Tas upp pa nasta styrelsemote..
§ 13 Kontaktomraden
De arbetsuppgifter som framgar i lathunden for kontaktpersoner genomgicks noggrant for
uppdatering. Den rapport styrelsemedlemmarna la'mnar infor varje styrelsemote ar intern,
Kontaktomraden och ansvarsomraden 2011:
De geografiska kontaktomradena fordelas enligt nedan:
(0)=finns forening, ej med i SveGuide, ingen forening

Agneta Skoglund

Smaland: Kronoberg. Kalmar(O), Jonkoping Oland,
Gotland(O), Halsingiand Angermaniand H K

Birgitta Backstrom

Vasterbotten: Umea, Norrbotten, Lappland,
Gastrikland, Medelpad, Jamtland: Ostersund,
Harjedalen, Dalarna: Dalaguide Siljan(O)

Alexandra Turganova Loow

Stockholm, (FSAG, Guideforum), Sodermanland,
Uppland (Uppsala(O), Sigtuna(O)) Ostergotland
(Linkoping, Norrkoping, Soderkoping)

Lisbeth Nilsson

Skane, Blekinge(0, le), Halland: Kungsbacka(O), Narke
Va'stmanland,

Wivan Mellberg

Vastergotland: vastgotaguide, Ulricehamn (0)
G6teborg(G6teborgs guideklubb, FGAG):, Bohuslan,
Dalsland, Varmland (le)

Ansvarsomradena fordelas enligt nedan:
Arkiv
FEG
ForTur, myndigheter
Hemsidan
IGC
Kansliet
Marknadsforing
Medlemsansvarig
Stadgefragor
SveGuide- kortet
Svenska Bussbranschen
Utbildning
Stammoansvarig

Wivan Mellberg
Agneta Skoglund
Birgitta Eksand
Agneta Skoglund
Yvonne Philipsson
Yvonne Philipsson
Alexandra Turganova Loow
Yvonne Philipsson
Birgitta Backstrom
Yvonne Philipsson, Lisbeth Nilsson
Agneta Skoglund
Wivan Mellberg
Lisbeth Nilsson

§ 14 Arbetsuppgifter for kontaktperson:
Borja da'r ingen forening finns, kontakta turism i landskapet/regionen och/eller lokala turistbyraer.
Diskuterades hur marknadsfora SveGuide for de guider vi hittar, Sondera hur manga de a'r, ev.
utbildning samt rekommendera var hemsida och guidelegitimationen SveGuide- kortet.
§ 15 Enskilda medlemmar
Foreningen har enligt ekonomisk rapport sex enskilda mediemmar. Diskuterades enskilt medlemskap
kontra "kollektivanslutning".
§ 16 Auktorisation
Styrelsen konstaterade att SveGuide borde vara med i auktorisation/ omauktorisation. Pet beslots
att kartlagga hur auktorisation/ omauktorisation gar till i SveGuides foreningar. Alexandra skickar
FSAGs enkat och Lisbeth sin guidestatistik som underlag
§ 17 Arkiv
SveGuides historia finns nu arkiverad som nr 86 i Lilla Edet a 280 kr/ar. Material finns annu kvar hos
Gunilla Astrom och Yvonne Philipsson

§ 18 Marknadsforing
Hemsidan ar vart viktigaste marknadsforingsinstrument. Det ar viktigt att iokalforeningarna ser till att
de presenteras i pressen och kommer ihag att alltid namna SveGuide i sina presskontakter. Styrelsen
skall gora en policy for hur SveGuide kan presenteras. Alexandra gor ett forslag till
marknadsforingspolicy tillsammans med ansvariga for hemsidan, utifran befintligt material bl. a den
marknadsplan, som presenterades pa arsstamman.

§ 19 Utbildningsfragan
Inget nytt fran Sodertorns hogskola, Wivan kontaktar.
§ 20 Rapport fran IGC
Se Yvonnes mail.
§ 21 Rapport fran ForTur
Ordforande rapporterade fran Fortur
§ 22 Profilprogram
Diskuterades om vi skall ha nagot enhetligt med SveGuide logga utover SveGuide -kortet och band
Det beslots att ta fram priser pa en va'ska i A4 format, namnbricka och pennor. Agneta far uppdraget.
Forbundet skall satsa pa kvalitet och ta fram ev. produktertill ar 2013 da SveGuide har 30 ars
jubileum och IGC 40 ars.
§ 23 Kommande moten
Kommande styrelsemoten: i Ostersund i oktober 8-9 alt 15-16, i Stockholm prel. 20-22 januari 2012
beroende pa mojlighet att tra'ffa narings och kultur ministrarna.
Arsstamma i Stockholm 16-18/3 alt 9-11/3 2012.
§ 24 Motets avslutande
Motesordforande forklarade motet avslutat.

Vid protokollet
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Birgitta Backstrom

Justerat:

Birgitta/Ekesand
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Lisbeth Nilfison

