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Protokoll fort vid styreisemote i Sveriges Guideforbund

Tid: Lordag 21 januari kl 10.00-19.00
Sondag 22 januari kl 9.00-14.00

Plats: Hagalundsgatan 40, Solna

Narvarande: Birgitta Ekesand, ordforande
Wivan Mellberg § 1-§8
Lisbeth Nilsson
Alexandra Turganova Loow
Birgitta Backstrom
Agneta Skoglund
Yvonne Philipsson

Lordagen den 21 januari, 2012

§ 1 Motets oppnande
Ordforande dppnade motet

§ 2 Godkannande av dagordningen
Dagordningen godkandes.

§ 3 Protokolljusterare
Alexandra Turganova Loow valdes att ja'mte ordforande justera dagens protokoll.

§ 4 Foregaende styrelsemotesprotokoll
Foregaende styrelseprotokoll lades till handlingarna. Vid nasta mote skall kontrolleras att alia
protokoll ar undertecknade och finns pa ratt plats.

§ 5 Forbundsstamma i Stockholm
Formildrande och trovardiga omstandigheter gjorde att styrelsen beslutade sig for att godta
nagra sena medlemsinbetalningar 2011. Enligt forbundets stadgar skall medlemsavgiften
vara betald senast den 31 mars.
De handlingar som skall skickas ut senast den 10/2, 2012 ar:
Kallelse med dagordning, delegatanmalan och fullmakt.
Om de ar fardigstallda ocksa verksamhetsberattelsen, ekonomisk redogorelse, budget och
verksamhetsplan.
Forslaget till verksamhetsberattelse genomgicks, Agneta formulerar fardigt och skickar runt
till styrelsen.
Verksamhetsplan for 2012 skrevs. OrdfSrande Birgitta och Alexandra formulerar fardigt och
skickar runt till styrelsen. Planen presenteras pa stamman men vi paborjar omgaende
marknadsforingsarbetet bl a via vara kontaktomraden.
SveGuide forum sondag 18 mars program: inbjudna att tala Peter Lindkvist SVB om
turistguidens roll i turistnaringen och turismutveckling och Eva Hedenstrom ForTur.

§ 6 Ekonomi och rapport fran kansliet
Yvonne redogjorde for preliminar balansrapport och resultatrapport.
Styrelsen sammanstallde en preliminar budget.



Fastslogs att SveGuide kortet kostar 250 kr. 254 kort/ badgar (inkl. 226 st. till FSAG)
utfardades och levererades 2011.
Under forutsattning att Halsingland betalarfor 2012 kan de ha fortsatt medlemskap i
SveGuide.
Lathunden skall vara klar till na'sta styrelsemote, sekreterare Birgitta ansvarar.
Lisbeth undersoker med Gemalto om debiterad portokostnad for SveGuide kort och justerar
ansokningsblanketten for kortet.
Det ar dags att fa inkomster via annonser pa hemsidan och sponsorer.

§ 7 Hemsidan
Agneta redovisade antal besok som gjorts pa de olika sidorna av hemsidan. Redovisas i
verksamhetsberattelsen for 2011.

En flik om kryssningar bor in pa hemsidan och vi vill att SveGuide- kortet exponeras, som en
form av marknadsforing av kortet. Agneta kontaktar The Baldchemist for att diskutera lamplig
plats for kortet.
Betalande medlemmar kollas mot hemsidan till nasta styrelsemote.

§ 8 Utbildningsfragan
Tva ansokningar om att anordna guideutbildning har gatt till Yrkeshogskolan. Ordforande har
haft kontakt med Yrkeshogskolemyndigheten angaende dessa. En skrivelse, per mail, har
skickats in av ordforande med papekande om att de tva ansokningarna inte foljer de
utbildningskrav enligt FEGs utbildningsplan, EN15565, for att bli turistguide. Till veckan
godkanns eller avslas ansokningarna. Sodertorns hogskola kommer troligen att gora en
ansokan for att bli godkand som utbildare av turistguider i Sverige.

Ordforande och Wivan hade den 19 januari 2012 moten med Tillvaxtverket och Svenska
Bussbranschens Riksforbund for att etablera kontakt och samarbete. Den 20 januari hade
ordforande tillsammans med Wivan och Alexandra moten med ForTur angaende formaner
samt SVB angaende utbildning, FSAGs badgar i framtiden och omauktorisationsforfarande i
Stockholm.

Wivan och Agneta uppdaterar SveGuides utbildningsplan fran 2005 pa basis av EN 15565
FEG vad ga'ller moduler, moment som skall finnas med sa snart som mojligt.

Goteborg har pagaende utbildning via Folkuniversitetet. Schemat presenterades for
godkannande. Omauktorisation har agt rum i november.

Umea har paborjat planering for ny guideutbildning lasaret 2012-2013. Utbildningen skall
omfatta tre terminer, den sista om regionen, ocksa for redan auktoriserade guider.
Vi skall uppmuntra foreningar att anordna regionala utbildningsdagar oppna for alia
SveGuides medlemmar.

Sondagen den 22 januari, 2012

§ 9 Rapport fran FEG
Agneta informerade. Tva protokoll och manga nya dokument finns nu pa SveGuides
hemsida. A. meddelade ocksa att FEG arbetar pa en ny webbsite dar det finns mojlighet for
auktoriserade turistguider att ansluta sig, mot en kostnad av Euro 35 per ar.
Bussforetag/agenter och turister kan pa sa sa'tt boka en guide i samtliga medlemslander.
Agneta onskar med det snaraste info fran oss, vad galler kryssningstrafiken i Sverige,



eftersom nasta rundabordssamtal vid PEG EGM i Bruxelles den 17-18 mars kommer att
behandla aktuella och relevanta fragestallningar som ror de kraftigt utokade
kryssningsanlopen i de Europeiska hamnarna.

§10 Lathunden
Fardigstalls av sekreteraren i samverkan med styrelsen. Tillkommande omraden ar
marknadsforingspolicy, policy kring uppdatering och underhall av hemsidan och
initierande/uppmuntran till regionala utbildningsdagar,

§ 11 Rapport fran IGC
Yvonne deltar i IGC motet i Haparanda/Tornea i april, som delegat med ersattning av
overskjutande kostnader.

§ 12 Arbetsgruppen for arbetsvillkor och arvoden
En kartlaggning av situationen vad ga'ller turistguiders arbetsvillkor g5rs fardigt av Alexandra
och Agneta efter synpunkter fran styrelsen och i samrad med Anita Cullberg och Lars
Flodstrb'm. Det presenteras pa stamman.
Alexandra fardigstaller en f6r styrelsen intern sammanstallning av hur turistguiders arvoden
ser ut 2012 i Sverige.

§ 13 Formaner.
Ordforande informerade om besok pa ForTur av henne, Wivan och Alexandra. SveGuides
medlemmar far fritt intrade till Turmassan med borjan 2012 for betalande medlemmar
Ordforande sammanstaller en genomgang av formaner.
Danmark och Norge ar momsbefriade vilket ger konkurrensproblem for svenska turistguider.
Flera kontakter med skatteverket for att guidning skall raknas som kulturarbete och darmed
en lagre momssats kunna anvandas har varit resultatlosa. Vi lobbar vidare. Alexandra tar
over fragan fran ordforande for att jobba vidare och fa, ffirhoppningsvis, en forandring i
framtiden. Agneta tar a'nnu en kontakt med kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth for att fa till
stand ett mote.

§ 14 Marknadsforing av SveGuide
Marknadsforing diskuterades ingaende, instrumenten ar hemsidan, kontaktomraden, media,
infomaterial samt kontakter med myndigheter och pa politisk niva.
Alexandra redogjorde hur FSAG arbetat med sin varvningskampanj. Ett brev skickades till
auktoriserade guider med inbjudan att ansluta sig till FSAG vilket resulterade i 24 nya FSAG
/ SveGuide medlemmar. Hon informerade ocksa om sin kontakt med Karin Astrom,
Naringsutskottet och kontaktar henne om turistguidens roll och status.
Vi skall anvanda vara kontaktomraden mer aktivt for SveGuide medlemsvarvning.
Fardigstallande av marknadspolicydokument till stamman.
Broschyr om SveGuide skall tas fram till 2013.

§ 15 Redogorelse for kontakt med de geografiska kontaktomradena
Nagra skriftliga redogorelser har kommit in. Fragan behandlades inte av tidsskal.

§ 16 Profilprogram
1.000 pennor gula med bla text, SveGuide logga och www.guidesofsweden.com bestalls.
Kostnad for block i A5 format efterfragas, Alexandra ansvarar.

§ 17 Arkivfragan och etiska regler
Yvonne informerade, brevpapper med loggan finns bl. a. bland pa'rmar och material i
Stockholm.
Etiska reglerna skall uppdateras, sekreteraren som ansvarar for fardigstallande av lathunden
gor detta i samrad med styrelsen.



§18Ovrigt
Ordforande bega"r att fa digitalt den uppdaterade checklistan av Svenska Bussbranschens
Riksforbund, som ursprungligen gjorts av bussbranschen i samverkan med SveGuide, for att
laggas pa hemsidan,
En ansokan om enskilt medlemskap har inkommit, beslut kommer att fattas om medlemskap
i SveGuide.
Det ar viktigt att vi kollar gamla protokoll for att inte missa goda ideer.

§ 19 Nasta mote
Fredag 16 mars kl. 13.00-17.00 i ABF- huset, Sveavagen 41

§ 20 Motets avslutande
Ordforande avslutade motet

Vid protokollet:

Birgitta Backstrom

Justerat:

Ekesand Alexandra Turganova Loow '


