
 

 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges Guideförbund 
 
Tid:  Lördag 29 september, 2012 kl 10.30 -19.00 
 Söndag 30 september, 2012 kl 9.00- 14.30 
   
Plats: Hembygdsgården Kungälv 
 
Närvarande:   
 Birgitta Ekesand, ordförande 
 Wivan Mellberg från § 11 
 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 
Alexandra Turganova Lööw valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll. 
 
§ 4 Föregående styrelsemötesprotokoll 
Föregående styrelseprotokoll lades till handlingarna.  
  
§ 5 Ekonomi och rapport från kansliet 
Yvonne redogjorde för balans och resultatrapport.  
Välkomstbrev är skickat till ny medlemsförening Sjuhäradsguide 
Ordf. redogjorde för möte med Visita, vi är med året ut. Beslut om fortsatt medlemskap tas nästa gång. 
 
Alexandra redovisade kontakt med RTS, rese och turistnäringen i Sverige. Medlemskap kostar 1 000 
kr. Beslöts att Alexandra tar ytterligare kontakt med vd Jan Lundin eller infochef Anneli Sundström. 
Båda organisationerna erbjuds presentera sig på SveGuide forum 23/3 fm. 
 
WFGTA. Sverige representeras av FSAG, Rune Lemon. Kostnaden för SveGuide att gå med är i 
storleksordningen 11.000 kr/år, tillkommer deltagande i konferenser. Agneta skriver ner vad det skulle 
innebära att vara med för vidare information till medlemsföreningarna. 
 
Travel Trends. Alexandra undersöker vidare. 
 
Skype adresser skickas till sekreteraren för sammanställning. 
Badgar utfärdade: 32 till Skåne (har ej betalt), 2 Bohusguide, 6 Umeå, 6 Göteborg. 
 
Beslöts att telefonersättning 500: - utgår till styrelseledamöterna, 900: - till ordförande. 
 
Beslöts att kassören undersöker och, om så är lämpligt, skaffar betalkort i Swedbank till bägge 
firmatecknarna. 



 
Beslöts att Alexandra och Yvonne för en kostnad av 1 000 kr deltar i Bussreseforum den 18-19 
oktober i Stockholm. 
 
Beslöts att Agneta inköper lotterivinster till FEG inom ramen för vår budget för FEG. 
 
Beslöts att ersättning för detta styrelsemöte skall utgå med statlig norm 220 kr i tre dagar – 80 kr 
(betald lunch) sammanlagt 580 kr. Från och med nästa möte skall ersättningen utgå med faktiska 
kostnader för mat.  
 
§ 6 Hemsidan 
Nästa stora uppdatering sker efter FEG konferensen. Agneta skriver på bloggen efter detta möte och 
uppmanade oss igen att bidra till bloggen. Visit Sweden är nu kross länkat.  
 
§ 7 Auktorisation och omauktorisation 
Lisbeth redovisade svaren på förfrågan till medlemsföreningarna hur auktorisation och 
omauktorisation går till. Elva föreningar har svarat. (Dalarna, Höga Kusten, Norrköping, Östersund och 
Västgötaguide har ej svarat). Lisbeth kompletterar och sammanställer för att ha som grund för en 
rekommendation till en gemensam auktorisationsmodell inom medlemsföreningarna. 
 
§ 8 Kontaktområden 
Beslöts att de interna skriftliga redogörelserna inför varje styrelsemöte från kontaktområdena 
fortsättningsvis arkiveras. 
 
§ 9 Rapport från FEG 
Agneta redovisade. Man arbetar för att värna kulturarvet genom att motarbeta att turistguider skall 
kunna arbeta över gränserna. Agneta kommer att presentera vår nya utbildningsplan på mötet i 
Dubrovnik.  
 
§ 10 Rapport från IGC 
Inget nytt 
 
§11 Lathunden 
Är uppdaterad. Den är ett internt arbetsmaterial, skall inte ligga på hemsidan. 
 
§12 Diskussion med Bohusläns guider 
Två timmars erfarenhetsutbyte och diskussion med elva medlemmar från Bohusläns guider. Följande 
ämnen togs upp: 
Turistguideutbildning enligt FEGs utbildningsplan EN15565 är färdigställd och presenterades för 
Bohusläns guider av Agneta Skoglund. 
 
Lisbeth Nilsson informerade om syftet med SveGuides kartläggning av föreningarnas utbildningar och 
tillvägagångssätt idag av auktorisationer och omauktorisationer.  
 
 Bohusläns Guiders ordförande, Eva Borge, berättade om den uppdragsstatistik som görs varje år. 
Alla guider får fylla i ett formulär med uppgifter om sina guidningar, även antal deltagare. 
Informationen behandlas konfidentiellt och bearbetas endast av ordföranden. På årsmöte presenteras 
sedan statistiken i grafisk form.  
 
 Yvonne Philipsson besvarade frågor om medlemskap i IGC. 
 
Röstförstärkare diskuterades och behovet av dessa. Beslöts att ta kontakt med Crevoice AB 
(rekommendation av Bohusläns Guider) för att förhandla fram ett bra pris till våra medlemmar.  
 
Eva Erlandsson presenterade sin bok "Guide och reseledare". Boken har använts vid 
guideutbildningar i Bohuslän.  
 
SveGuides styrelse informerade om kommande årsstämma i Göteborg och deltagandet i TUR-
mässan, där SveGuide kommer att disponera en monter (bussbranschens). Guider skall bemanna 
denna monter och guider från Bohusläns Guider var villiga att ställa upp. 



  
Eva Borge presenterade Bohusläns Guider, som har 35 medlemmar och 5 hedersmedlemmar, de 
flesta av medlemmarna är aktiva. Föreningen har höst- och vårmöte samt årsmöte och däremellan 
styrelsemöten. Efter varje styrelsemöte sänds medlemsbrev. 
 
§ 13 Utbildningsfrågan 
Ny utbildningsplan baserad på EUs rekommendation, EN15565, (FEGs direktiv) har nu utarbetats av 
utbildningsansvarig Wivan Mellberg och Agneta Skoglund och har kommit styrelsens medlemmar 
tillhanda och fastställts den 10 maj 2012. Denna har skickats till utbildningsanordnare för att användas 
som underlag för ansökningar till Yrkeshögskolemyndigheten om en turistguideutbildning på ett år.  
 
I SveGuides nya utbildningsplan är rekommendationen ändrad från 200 timmars utbildning till 600 
timmar, som EU föreskriver. Minst 240 timmar skall vara praktisk träning. Vid två terminers 
heltidsutbildning på högskolan måste antalet timmar vara 1 600 för att studenten ska ha rätt till 
studiebidrag och studielån, och därför har denna ansökan ändrats, men för guideutbildning som inte 
ges på högskolenivå gäller 600 timmar. 
Utbildningsdagarna i Blekinge, få är anmälda. 
 
§ 14 Nyhetsbrev 
I kommande nyhetsbrev behandlas momsfrågan, nya utbildningsplanen, information om 
årsstämman/jubileet. Diskussionsunderlag om form för medlemskap i SveGuide sänds separat så 
snart underlag från Kia i Östersund är klart. 
 
§ 15 Jubileum 
Wivan redogjorde för planerna. Broschyr är på gång, rollup skall ersätta den gamla banderollen. 
Medlemsföreningarna kan ta med material men det är i första hand om SveGuide det skall informeras. 
Bildspel från SveGuides tidigare årsstämmor uppdateras av Agneta. SveGuide Forum lördag fm, 
Visita och RTS tillfrågas, resterande tid ägnas åt diskussion om form för medlemskap i SveGuide. 
Förhoppningsvis står Visita för biljetter till Turmässan. Söndag Gunnebo slott. 
 
§ 16 Arkivfrågan och etiska regler och stadgar 
Yvonne informerade att arkivet finns kvar i Lilla Edet. Frågan om ev. stadgerevidering avseende 
medlemskapsformen och röstfördelningen bordlades till nästa styrelsemöte. Frågan om eventuell 
uppdatering av etiska regler bordlades pga. tidsbrist. 
 
§ 17 Nästa styrelsemöte 
I Stockholm den 26-27 januari, 2013 
 
§ 18 Mötets avslutande 
Ordförande avslutade mötet 
 
Vid protokollet: 

 

Birgitta Bäckström 

 

Justerat: 

 

 Birgitta Ekesand   Alexandra Turganova Lööw 

 


