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Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges Guideförbund 2013 06 07- 

2013 06 09 

Tid:   Fredag    kl 12.00-19.00 

Lördag    kl 09.30-18.00 
Söndag   kl 9.30- 14.30 

   
Plats:  Visita Sveavägen 25 

Närvarande: Birgitta Ekesand, ordförande 

  Birgitta Bäckström 
  Susanne Åberg Hoppe från lördagen  
  Cia Lantz 
  Alexandra Turganova Lööw 

Lisbeth Nilsson t o m lördagen 
Yvonne Philipsson 
 

 
Fredagen den 6 juni  2013  
 
§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande öppnade mötet  

 
§ 2 Godkännande av dagordninge 
Dagordningen godkändes. 

 
§ 3 Protokolljusterare 
Cia Lantz valdes att jämte ordförande justera mötets protokoll 

 
§ 4 Föregående styrelsemötesprotokoll, årsmötesprotokollet 
Enligt §7 i årsmötesprotokollet, skall ordalydelsen i verksamhetsberättelsen ändras till att 
”styrelsen har fastställt utbildningsplanen” och inte antagit den. Angående medlemsbloggen 
skickar ordföranden inloggningsuppgifter med uppmuntran att skriva. §16  Medlemskap i 
Visita ska läggas till Verksamhetsplanen. §19-21 angående motion, medlemskapsform och 

röstfördelning. Årsmötet hade önskat ett ställningstagande från styrelsen. Beslut styrelsen 
skall ha förslag i varje fråga som tas upp på årsmöten. Vi skall arbeta med 
medlemskapsfrågan, se över stadgarna och ha ett tydligt förslag till nästa stämma. §23 om 
kartläggningen angående utbildning, fortbildning, auktorisation och omauktorisation. Den 
skickas ut igen enligt begäran.  Protokollen lades till handlingarna.  

 
§ 5 Ekonomi och rapport från kansliet. 
Kassören redogjorde för den ekonomiska ställningen. 624 föreningsanslutna och 8 enskilda 
medlemmar har betalat. Ordföranden och kassören går genom kostnader, inkomster och 
resultat för stämman, som gått med litet överskott vilket tillfaller arrangerande förening, 
FGAG. Stämmotallriken finns hos ordföranden. Faktura för medlemskap i Visita (3.474kr) 
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och RTS (1.000 kr) kommer. SveGuide kortet: 47 är beställda 2013. Ny beställning görs 
sista juni Beslut Yvonne ersätts för kostnader i samband med IGCmötet på Färöarna. Beslut  
matkostnad i samband med träff med Visita den 25/1 ersätts. 
. 
§ 6 Arbetsuppgifter i styrelsen 
Cia åtar sig utbildningsfrågan. Utbildningsplanen om 200 timmar är den vi och 
medlemsföreningarna kan hantera nu. 600 timmars utbildningsplan ligger på hemsidan, vi 
skall arbeta parallellt med den. Ordföranden skall på måndag träffa Göran Andersson från 
Södertörns Högskola i ärendet.  
Ansvarsområdena fördelades enligt nedan: FEG, Visita, myndigheter, pressansvarig Birgitta 
Ekesand. Marknadsföring, Hemsidan, RTS Birgitta Ekesand och Alexandra Turganova Lööw. 
IGC Yvonne Philipsson. Medlemsansvarig Susanne Åberg Hoppe. Stadgefrågor Birgitta 
Bäckström. SveGuide kortet Yvonne Philipsson och Lisbeth Nilsson. Svenska 
Bussbranschen Alexandra Turganova Lööw och Yvonne Philipsson  

 
§ 7 Hemsidan 
Baldchemist avslutar hemsideansvaret, ordföranden har kontakt. Beslut de nya ledamöterna  
sänder foton till ordföranden. Styrelseledamöterna går genom varsin del av hemsidan för 
uppdatering, dokumenten genomgås av alla. Den externa bloggen byter namn till aktuellt. 
Yvonne skriver en kort beskrivning om IGC, Alexandra om RTS och Visita. Adressuppgifter 
på ordföranden och kontaktpersoner i medlems-föreningarna genomgicks. 

§ 8 Utbildningsfrågan 
Göteborg har just avslutat en kurs där tolkar stod för språkgranskningen. FGAG har tagit 
fram en ny modell, som förslag till Gbg & Co i samarbete med Göteborgs Guideklubb, för 
omauktorisation baserad på den Stockholm har haft. 20 guideuppdrag och 15 fortbildningar 
på fem år krävs. Umeå har uppguidning i veckan. 
 
I Stockholm skall två olika och dyra utbildningar starta parallellt till hösten via 
Akademia/Affärshögskolan och TEC med ett fyrtiotal studerande sammanlagt. 
Utbildningsplanerna finns på respektive hemsida. SVB har godkänt bägge och har släppt 
kravet på omauktorisation men FSAG fortsätter att ha koll på medlemmarnas deltagande i 
fortbildningar och antal guidningar. Dessa nyutbildade guider kommer att kunna bli 
medlemmar i FSAG då SVB godkänt utbildningarna. Alexandra har haft kontakt med 
Affärshögskolan vars plan omfattar 200 timmar. TEC är på 120 timmar och har för avsikt att 
gå in med ny ansökan till Yrkeshögskolemyndigheten. 
 
Beslut en uppdatering av vår kartläggning om utbildning, fortbildning, auktorisation och 
omauktorisation skall göras för att strukturera en grund för nationell basutbildning med olika 
påbyggnadsmoduler för de olika geografiska områdena. Cia skissar på det till nästa möte. Vi 
skall fundera på finansieringslösningar för basutbildning respektive  
regionutbildning. 

 
 
Lördagen den 7 juni 
 
§ 9 Visita 
Ordföranden träffade den 7/5, Utvecklingschef Clemens Wantschura på Visita, som fått info 
från oss (kartläggningen, utbildningsplaner, auktorisationsmodeller). I framtiden kommer 
Visita att arbeta med auktorisation och omauktorisation av guider. Presentationen gjord av 
Clemens Wantschura på stämman skickas ut till medlemmarna.  En arbetsgrupp inom FSAG 

arbetar med försäkringsfrågor, kartlägger villkor och jämför premier. Av intresse för 
turistguider är intäktsbortfall, sjukvårdsförtur, ansvar och olycksfall. Alexandra återkommer 
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när informationen är klar. Ordförande tar reda på motsvarande vad gäller Visita och fortsätter 
att hålla kontinuerlig dialog.  
 
§10 Rapport från FEG 
Ordföranden är nu SveGuides kontaktperson. 

 
§11 Rapport från IGC 
Yvonne berättade om mötet på Färöarna. 

 
§ 12 Profilprogram 
Ett nytt program diskuterades. Vi har nya pennor och några gamla paraplyer kvar. 
Diskuterades nya produkter t ex tunn jacka, väst och ”lollipop” (hopfällt paraply med synlig 
logga). Vi beslöt gå vidare med namnbrickor och pin. Loggan kan lånas ut till föreningarna att 
tryckas på guidejackor. Cia visar nästa gång deras plastskylt för bussar ”resa med 
auktoriserad västguide”. Beslut till nästa gång undersöker alla pris och kommer med förslag 
på utseende av namnskylt och pin.  

 
§ 13 Lathunden  
Beslut lathunden skickas ut till styrelsen för uppdatering, deadline 30/6.   

 
§ 14 Nyhetsbrev  
Beslut kommande nyhetsbrev skall innehålla: Information om vad vårt medlemskap i Visita 
kan innebära  inklusive Inloggningsuppgifter. Sammanställning om stämman (Susanne 
skriver) Om FEGs kommande stämma i Evora, Portugal den 19-25/11, om IGC mötet på 
Färöarna (Yvonne) och nästa möte på Island den 3-5/5 2014. Yvonne kontaktar Anna Buhr 
om eventuell utbildningsdag i höst. 

§ 15 Stadgar 
Stadgarna genomgicks och ändrades genomgripande, fortsättning nästa dag, Beslut 
stadgarna skickas ut för genomgång av styrelseledamöterna, deadline 30/6.  
 

Söndag 9/6 
  
§ 16 Uppdrag från stämman till styrelsen 
Angående §18-20 årsmötesprotokollet vi skall till nästa stämma presentera ett förslag från 
styrelsen med stöd av den vägledande omröstningen. Diskussion om föreningsanslutning 
fördes. Samtliga aktiva turistguider i en förening skall vara anslutna. Diskuterades stopp för 
nya enskilda medlemmar, förslag att enskilt medlemskap tas bort och aktuella guider slussas 
till någon befintlig förening alternativt får de fungera i en föreningsstruktur. Förslaget om 
procentuell representativa fördelning, som röstades ner på årsstämman, motsvarar ett 
förslag som kom på stämman om ”en medlem en röst” Det är det mest demokratiska. Frågan 
är om nästa stämma kan ”köpa” ett nytt likadant förslag eller vi bör presentera en 
mellanform, en utveckling av befintlig röstfördelning på väg mot representativ röstfördelning. 
Beslut Alexandra räknar på IGCs form av röstfördelning och mejlar det till styrelsen samt 
formulerar motivering till procentuell röstfördelning. 

. 
§ 16 Nästa möte i Skåne 
Helgen 4-6/10 i Gislöv, Österlen. Pågatåg till Simrishamn från Malmö alternativt buss från 
Lund. 
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§ 17 Övriga frågor  
Vid reseräkning skall blanketten, som finns i styrelsens lathund, användas. Tel/porto ersätts 
med fast summa 500 kr/ledamot, 900 kr ordförande. Höga Kusten håller i stämman 2014, 
sekreterare mejlar det avsnitt i lathunden som handlar om stämman. 

 
§ 20 Mötets avslutande 
Ordförande avslutade mötet 

 

Vid protokollet: 

 

Birgitta Bäckström 

 

Justerat: 

 

Cia Lantz 

 

Birgitta Ekesand    


