Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges Guideförbund
Tid:

Fredagen den 14 oktober, kl. 13 – 18
Lördagen den 15 oktober, 2011, kl 9-18
Söndagen den 16 oktober, 2011, kl. 9-11

Plats:

Södra Gröngatan 45, Östersund

Närvarande: Birgitta Ekesand, ordförande
Wivan Mellberg
Lisbeth Nilsson
Alexandra Turganova Lööv
Birgitta Bäckström, inte den 16/10
Agneta Skoglund
Yvonne Philipsson, inte den 14/10
§ 1 Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet
§ 2 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 3 Protokolljusterare
Wivan Mellberg valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.
§ 4 Föregående protokoll
Föregående styrelseprotokoll lades till handlingarna.
§ 5 Hemsidan
Uppdrogs åt Agneta att till lathunden formulera rutiner för hemsidans uppdatering. Före varje
uppdatering två ggr per år skall styrelsen gå igenom hemsidan. Ändringsförslag gjordes. Vi önskar få
statistik över besök på hemsidan såväl externa som interna. Diskussioner kring ett fortsatt samarbete
med Baldchemist togs för att smidigt och snabbt få uppdateringar på hemsidan gjorda även i
framtiden.
§ 6 Utbildningsfrågan
Södertörn har begärt ytterligare möte.
Mittuniversitetet vill ha alla dokument rörande utbildningen. Wivan skickar.
Naturguideutredningen har tvärstannat. Jordbruksverket har avslagit ansökan om pengar för
uppstart (Nyhetsbrev SLU) och man är tillbaka på ruta 1 igen. Beslutades att SveGuide inte bevakar
detta. Skulle det uppstå någon intressant situation så har vi kontakterna.
YH-myndigheten har tagit kontakt med SveGuide, med olika frågeställningar kring guidens roll inom
turismen. Frågorna besvarades av styrelsen gemensamt och Birgitta E förmedlar SveGuides svar.
Dalarnas Universitet (DU) ställer sig mycket positivt till guideutbildning men kan inte starta
just nu eftersom man fått minskade anslag. Diskussionen fortsätter.
Omauktorisation sker i nov/dec i Göteborg, i Västergötland under hösten, i Stockholm drygt 70 i
november, i Umeå sex guider nästa år.

§ 7 Stämman
Datum sattes till 16-18/3 2012 med reserv helgen innan. Alexandra samlade in styrelsens synpunkter
på utkastet till planering från projektgruppen. Önskemål framkom om gemensamma middagar och
kulturell aktivitet på fredag eftermiddag, SveGuide- forum/ workshops lördag förmiddag,
årsstämman lördag eftermiddag, summering och någon aktivitet sön. Lisbeth Nilsson har
huvudansvaret inför stämman med Yvonne som rådgivare.
Förslag till stadgeändring under § 6 i stadgarna: medlemsavgiften skall betalas in senast 31/1,(i stället
för 31/3),
Göteborg har påbörjat planering för stämman 2013, 30 års jubileum firas då. Marianne Hedman har
skänkt hela sin bildsamling från alla SveGuide- möten.
§ 8 Ekonomi
SVBs (Stockholm Visitors Board) bildbank har använts till hemsidan. Kontraktet med en fotograf och
SVB upphörde, vi fick ej kännedom om det. Krav från fotografen är betalt och bilden borttagen.
Alexandra erbjöd sig att titta igenom en sammanställning av korrespondensen i ärendet då FSAG haft
erfarenhet av detta.
Genomgång av FSAGs badgar och betalning. Faktura med felaktigt belopp till FSAG justeras genom en
kreditfaktura och en ny faktura med korrekt belopp.
Yvonne redogjorde för ekonomin samt kostnaderna för hemsidan från 2009 och framåt.
Telefonersättning betalas ut i oktober. Traktamente för detta möte utgår för tre dagar
§ 9 Rapport från FEG
Agneta rapporterade från FEG. En revidering av lagen om arbete över gränser och en lång väg mot
yrkesskydd har påbörjats inom EU kommissionen. Agneta sammanfattar på hemsidans blogg
angående aktuellt om FEG.
§ 10 Östersunds guideförening
Drygt två timmars erfarenhetsutbyte och diskussion med fem representanter för Östersunds
guideförening: Agneta, Kia Linda, Gunilla, Marita. Östersunds Guideföreningen berättade om sin
guidesituation i Östersund och hur deras marknadsföring av guider och uppdrag genomfördes samt
att de flesta uppdrag erhölls genom Turistbyrån. Vi berörde bl a arbetsvillkor, arvoden och SveGuides
organisation. Det var ett givande utbyte och besöket i Östersund av SveGuide, liksom tidigare besök
hos guideföreningar i landet, har visat sig ge en närmare och lättare direktkontakt emellan SveGuide
och föreningar.
§ 12 Lathunden
Sekr. skriver in uppdateringarna i lathunden och mejlar ut till styrelsen
§ 13 Rapport från IGC
Yvonne skickar slutrapport till Agneta för inläggning på hemsidan.
§ 14 Arbetsgruppen för arbetsvillkor och arvoden
Alexandra gör en sammanställning i samråd med gruppen och presenterar det på styrelsemötet i
januari.
§ 15 Styrelsens interna arbete
Det är viktigt att styrelsemedlemmarna regelbundet tittar på protokoll och verksamhetsplan.
Beslutade arbetsuppgifter har inte bli av. Besvara alltid mejl så avsändaren vet att du fått det.
§ 16 Marknadsplan

Alexandra och Agneta gör förslag till marknadsföringspolicy utifrån befintligt material bl a den
marknadsplan, som presenterades på årsstämman. Klart till nästa möte!
§ 17 Profilprogram
Profilprogram inför jubileet 2013 diskuterades. Agneta visade penna som skulle kunna förses med
tryck www.guidesofsweden.com och redogjorde priser. Alexandra erbjöd sig att kontrollera med
annat företag i Stockholm om offert på liknande penna och konferensblock och därefter återkomma
till styrelsen med prisuppgift. Det konstaterades att även SveGuide- pins måste beställas. Block och
pennor diskuterades om att användas redan vid nästa stämma i Stockholm.
§ 18 Rapport från kontaktområden
Skriftliga rapporter från Wivan, Agneta, Birgitta B och Lisbeth hade sänts in i förväg.
Alexandra redogjorde för kontakter med Uppsala och Linköping. Agneta redogjorde kort för sina
kontakter med Jönköping och Kronoberg samt Öland, som har runt 30 medlemmar och är positiva till
medlemskap i SveGuide. Agneta informerade även om att hon tillskrivit Hälsingland med en
uppmaning uteblivna medlemsavgifter. Föreningen har inte betalat årsavgifter för åren 2010 och
2011.
Lisbeth redogjorde för sina kontakter med Västmanlands turistorganisation och upplyste att det kort
därefter inkommit förfrågan från guide som önskar bli enskild medlem.
Ordföranden redogjorde för information från European Cruise Service, som kommer att ha
kryssningsanlöp till Gävle och som via turistchefen i Gävle fått uppgiften att det finns 8-10 guider i
Gävle. Lisbeth meddela att hon fått besked att en person vid namn Helene Göte Lorentz har en
guide- och konferensverksamhet med 3-4 guider tillgängliga.
§ 16 Kommande möten
Nästa styrelsemöte i Stockholm den 21-22/1 2012
§ 17 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet
Vid protokollet
Birgitta Bäckström
Justerat
Birgitta Ekesand

Wivan Mellberg

