Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges Guideförbund
Tid:

fredagen den 16 mars, 2012 kl 13.00- 18.00

Plats:

ABF huset Stockholm

Närvarande:

Birgitta Ekesand, ordförande
Lisbeth Nilsson,
Alexandra Turganova Lööw
Birgitta Bäckström
Agneta Skoglund,
Yvonne Philipsson

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet
§ 2 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 3 Protokolljusterare
Agneta Skoglund valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.
§ 4 Föregående styrelsemötesprotokoll
Föregående styrelseprotokoll lades till handlingarna. Gången vid justring av protokoll skall vara: till
justeringsperson för ev. ändringar, därefter till ordförande. När deras föreslagna ändringar gjorts till
styrelsen. Sekreteraren undertecknar protokollet och sänder det till justeringsperson för påskrift
tillsammans med adresserat och frankerat kuvert till ordförande som vidarebefordrar det för inläggning
på hemsidan. Original protokollen förvaras därefter hos sekreteraren.
§ 5 Förbundsstämma i Stockholm
Handlingarna till förbundsstämman är klara, finns också på power point. Efter årsstämman diskuterar
styrelsen proportion av antal röster i förhållande till föreningars storlek. Rune Lemon har svarat på
styrelsens synpunkt angående hans frågeställning. Agneta informerade om mejlväxling mellan henne
och Rune Lemon, angående WFGTA och FEG.
.
§ 6 Ekonomi och rapport från kansliet
Yvonne presenterade balansräkning, resultaträkning och budgetförslag. Revisionen är klar.
Medlemskap i WFTGA igen diskuterades kostnad 300 Euro.
§ 7 Hemsidan
Ordförande, Alexandra och Agneta gör en sammanställning av momsregler till nästa nyhetsbrev, vilket
också läggs också på hemsidan. SveGuide- korten är på plats.
§ 8 Utbildningsfrågan
Ordförande och Agneta träffade tidigare denna dag Göran Andersson, Södertörns högskola och Peter
Lindqvist på SVB angående utbildning. Mötet var positivt. Agneta håller kontakten med Göran
Andersson och gör en uppdatering/komprimering av FEG EN15565 inför Södertörns ansökan att
anordna turistguideutbildning.
Agneta skall träffa Linneuniversitetet i Kalmar, där det redan finns en treårig naturguideutbildning.

§ 9 Rapport från FEG
Agneta informerade om FEGs EGM i Bruxelles den 18 mars, då man kommer att diskutera
turistguidernas utbildningar i de 23 medlemsländerna.
§ 10 Lathunden
Agneta håller på att bearbeta de etiska reglerna, vilka därefter skickas till övriga i styrelsen.
.
§ 11 Arbetsgruppen för arbetsvillkor och arvoden
Arbetsgruppen från föregående årsstämma bestod av Alexandra Turganova Lööv, Agneta Skoglund,
Anita Cullberg och Lars Flodström. Rekommendationer om arbetsvillkor presenterades av Alexandra T
L och kommer att presenteras på stämman, liksom ett diskussionsunderlag för föreningarna angående
anslutningsformer till SveGuide. Detta förslag presenterades av Alexandra TL i syfte att läggas fram
för årsmötesdeltagarna. Det var dock inte förankrat med Agneta Skoglund.
§ 12 Förmåner.
Ordförande arbetar vidare på förmåner. Förtur läggs troligen ner.
§ 13 SveGuide kort
Gemalto slutar att göra SveGuide– korten och har rekommenderat ett annat tryckeri, Postcard. Lisbeth
har förhandlat ner priset till detsamma som Gemaltos och har fått en offert. Alexandra undersöker ett
billigare tryckeri. Skåneguiderna skall beställa 38 nya kort och undrar om mängdrabatt.
§ 14 Skype
Diskuterades att ha Skype- möten mellan styrelsemötena, för att undvika mejlrundgång, samt hålla
telefonkostnaderna nere.
§ 19 Nästa möte
I Stockholm, Hagalund 28/4-29/4. Start på lördag kl 10.00
§ 20 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet:

Birgitta Bäckström

Justeras:

Agneta Skoglund

Birgitta Ekesand

