Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges Guideförbund
Tid:

Lördagen den 28 april, 2012 kl 10.00-19.00
Söndagen den 29 april, 2012 kl 9.00- 14.00

Plats:

Hagalundsvägen 40, Solna

Närvarande:

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

Lördagen den 28/4 2012
§ 1 Mötets öppnande
Ordföranden öppnade mötet.
§ 2 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 3 Protokolljusterare
Yvonne Philipsson valdes att jämte ordföranden justera protokollet.
§ 4 Ansvarsområden
Ansvarsområdena fördelades enligt nedan:
Arkiv och stadgefrågor
Myndigheter, press
Hemsidan, Svenska Bussbranschen, och FEG
IGC, medlemsansvar
Marknadsföring
SveGuide-kortet
Utbildning
Stämmoansvarig Göteborg

Birgitta Bäckström
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Yvonne Philipsson och
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Wivan Mellberg och
Lisbeth Nilsson

§ 5 Föregående styrelsemötesprotokoll
Föregående styrelseprotokoll lades till handlingarna. Det beslöts att på de protokoll som skall läggas
på hemsidan längst ner på sista sidan skriva ”undertecknat original finns hos sekreteraren” för att
snabbt få in protokollen på hemsidan.
§ 6 Förbundsstämma i Stockholm
Årsmötesprotokollet genomgicks. Inför nästa stämma skall medlemmarna uppmanas tänka igenom
förslag på valberedning.

Styrelsen hade inget förslag till medlemsavgift för 2014 till årsstämman på grund av tidsbrist vid
förberedande möte. Styrelsens inre arbete diskuterades. Vi skall vara bättre förberedda vid nästa
stämma. Delegatnamn skickas ut i förväg och varje förening har en delegat oavsett röstetal.
Viktiga framtidsfrågor kommer upp på nästa stämma: medlemskap i SveGuide och antal röster i
förhållande till förenings medlemsantal.
Nästa årsstämma blir i Göteborg samtidigt som TUR-mässan. Det är SveGuides 30- årsjubileum,
FGAG har huvudansvar. Wivan redovisade planer och efterlyser svåra guidefrågor inför tävling.
Broschyr skall tas fram. Resterande frågor kring nästa stämma tas upp på nästa styrelsemöte.
Skype kan ej ersätta styrelsemöte men kan användas som komplement i särskilda konkreta frågor, ej
för diskussion. Sekreteraren gör lista på styrelsemedlemmarnas skypeadresser. Vi gör ett försök
framöver med ett skypemöte gällande specifik fråga, beslutet tas i nästkommande protokoll.
§ 7 Ekonomi och rapporter
Det beslöts att matersättning vid styrelsemöten skall utgå med 110 kr för halvdag, 220 kr heldag.
Förtäring ingår i kostnader för styrelsemöte.
Yvonne redovisade balans- och resultatrapport.
Medlemskap i WFGTA diskuterades. Till nästa gång skall vi studera WFGTAs hemsida och bilda oss
en uppfattning om vi skall föreslå stämman medlemskap. Agneta gör en sammanställning av fördelar
med medlemskap i WFGTA och tar reda på kostnaden.
Wivan rapporterade om nya medlemmar, tjugofyra guider har auktoriserats i norra Västergötland.
Några har gått till VästgötaGuide, några är inte föreningsanslutna och tretton har bildat en ekonomisk
förening, Sjuhäradsguide e.F. Ansökan om medlemskap i SveGuide från Sjuhäradsguide e. F.
beviljades. Yvonne kontaktar dem.
Travel trends, Yvonne och Alexandra informerar sig vid möte i maj.
Badgar: trettiofyra är klara och beställs nu från nya firman PasCard. Lisbeth har förhandlat fram
samma pris som Gemalto. Firman Kanonkopia har inte svarat på offertförfrågningar. Texten om
FörTur på baksidan av badgen skall bort. Ytterligare badgar för bl.a. Göteborg och Umeå blir aktuella
före sommaren.
SVB, Stockholms Visitors Board, har beslutat att ingen omauktorisation behövs och ställer inga krav
på fortbildning. Ordföranden kontaktar åter VD Peter Lindkvist för att försöka påverka beslutet vad
gäller Stockholmsguidernas nya badgar.
§ 8 Hemsidan
Hemsidan uppdateras 2 ggr/år av Malin vid Bald Chemist. Hon får materialet av Agneta. Nästa
uppdatering sker i början av maj. Ordföranden kontaktar Malin för att höra hur mycket vi framöver kan
göra själva vad gäller inläggning på hemsidan. Agneta har direkt tillgång till bloggen. Agneta kontaktar
Höga Kustens och Söderköpings guideföreningar och meddelar att deras turistbyråer tas bort som
kontakt för guideuppdrag.
Vi skall försöka få korslänkningar, inte minst till regionförbund och destinationsmål.
VästgötaGuide, som har en ny hemsida på gång, har medlemmar som ej är auktoriserade eller med i
SveGuide därför kan deras hemsida inte länkas till vår Cia kontaktas om detta. Yvonne skriver ett brev
i positiv anda till de få SveGuide-föreningar som har medlemmar som inte är med i SveGuide.
§ 9 Utbildning
Lisbeth gör en kartläggning av hur auktorisation, omauktorisation och fortbildning går till i
medlemsföreningarna.
Wivan meddelade att den enligt EU:s krav uppdaterade planen är klar och sänd till Södertörns
högskola. Planen är tredelad: en allmän del, en speciell regional del samt praktisk utbildning. Planen

omfattar två terminers heltidsstudier. Agneta skickar en kortfattad version av utbildningsplanen till
SVB, till Christina Frederici, som önskat info.
Lisbeth informerade om regionala fortbildningsdagar, preliminärt den 20-21 oktober i Blekinge med
tema författarbygd, Harry Martinsson och Sven-Edvin Salje, samt Listerlandet. Lisbeth planerar vidare
med enskilda medlemmen Katarina och Agneta.
Söndagen den 29/4, 2012
§ 10 Nyhetsbrev
Ordföranden skriver nyhetsbrev som går ut inom kort. Nyhetsbrevet skall innehålla:
- Information om vad vi gjort och vad som gäller i momsfrågan (Alexandra skickar material till
ordföranden).
- Beskrivning av de två förslag som finns gällande medlemskap: föreningsanslutet enligt
arbetsgruppen alternativt enskilt medlemskap enligt förslag från Kia, Östersund. Wivan kontaktar
henne.
- Rekommendationen om arbetsvillkor, som presenterades på stämman
- Blänkare om utbildningsdagarna och styrelsens kommande besök hos Bohusläns guider.
- Wivan skriver kort om utbildningsaktuellt, Yvonne om IGC och Agneta om FEG
- Datum och plats för nästa stämma anges.
§ 11 Rapport från FEG
Agneta redovisade, skriftlig information kommer
§ 12 Rapport från IGC
Yvonne informerade om stämman i Haparanda/Torneå. IGC tillåter numer enskilt medlemskap och
man har ändrat röstetal i förhållande till förenings storlek. Skriftlig information kommer.
Det beslöts ersätta Yvonnes kostnader för resa, deltagande, logi och mat.
§13 Lathunden
Lathunden genomgicks och ändringar gjordes. Sekreteraren ansvarar för slutförande och utskick till
styrelsen. Agneta uppdaterar medlemsadresser samt gör klart sid 17, 18 och 19.
Stadgarna genomgicks ej. Före nästa möte skall var och en ha gått igenom dem för att kunna föreslå
eventuella ändringar.
Vikten av att alla medlemsföreningar känner sig delaktiga framhölls. När delegaterna är klara kan vi
påminna de föreningar som inte skickar någon om möjligheten till fullmakt. Medlemmarna bör
informeras om vad fullmaktsförfarande innebär. Alexandra skissar på information. Det står inget i
stadgarna om antal fullmakter på en delegat, det diskuterades och styrelsemedlemmarnas åsikt
förmedlas per mejl till ordförande senast den 29/5. Marknadsföringspolicy på basis av vår
marknadsplan, som presenterades på senaste årsstämman. Vi skall konkretisera policyn till ett
arbetsdokument och fundera på det till nästa styrelsemöte.
§14 FörTur
FörTur har lagts ner och Visita har uppstått ur SHR. Wivan rapporterade från likvidationsmöte i
Göteborg och Alexandra från extrastämma i Stockholm där detta beslutades. Turistguider finns inte
med! Bl.a. turistbyråbranchen är missnöjd och ifrågasätter kompetens t.ex. vad gäller auktorisation av
turistbyråer och som remissinstans.
Vårt medlemskap i nedlagda FörTur har gått över till Visita. Ordföranden och Wivan har kontaktat
Claes Bjerkne, styrelseordförande, för ett informellt möte i Göteborg. Det är viktigt att turistguider finns
med i det Visita som nu formas. Beroende på utfall av detta möte kan Clemens Manchura, VD i
Stockholm, kontaktas.
Andra organisationer diskuterades, var kan vi påverka turistguidens roll mest, vad är bäst för vår
marknadsföring? Alternativ kan vara Visit Sweden eller RTS. (Avvaktande kontakter kan Agneta höra
med Visit Sweden om deras logga bakpå badgen). Alexandra kontaktar RTS som samarbetspart och
för länkning samt för att sondera vad ett eventuellt medlemskap skulle kunna innebära

§ 15 Redogörelse för kontakt med de geografiska kontaktområdena
Endast Wivan hade i förväg lämnat rapport. Påmindes om att vi skriftligt före varje möte sänder våra
kontaktområdeskontakter
§16 Röstetal
Fråga om röstetal i förhållande till antal medlemmar i förening väcktes på stämman. IGC har antagit ett
förslag där högsta antal röster är 15. Alexandra presenterade ett förslag där antal röster på stämman
skulle vara en tiondel av antalet medlemmar, totalt 63 röster, och redovisade hur det skulle slå med
direkt proportionalitet. Detta under förutsättning att SveGuide fortsätter att vara ett föreningsanslutet
förbund. Frågan om enskilt medlemskap skall ju också behandlas på nästa stämma.
§ 17 Nästa möte
Den 22-23 september, 2012 eller 29-30 september, 2012 med Bohus guider i Kungälv.
§ 18 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet:
Birgitta Bäckström

Justerat:
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