Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges Guideförbund 2013 den 4-6 oktober
Tid:

Fredag
Lördag
Söndag

kl 13.45-19.00
kl 8.30-9.30 16.00-19.15
kl 9.00-13.15

Plats:

Gislöv 193, Skåne

Närvarande:

Birgitta Ekesand, ordförande
Birgitta Bäckström
Lisbeth Nilsson
Yvonne Philipsson
Alexandra Turganova Lööw
Cia Lantz
Susanne Åberg Hoppe

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet
§ 2 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 3 Protokolljusterare
Lisbeth Nilsson valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.
§ 4 Föregående styrelsemötesprotokoll
Föregående styrelseprotokoll lades till handlingarna.
§ 5 Ekonomi och rapport från kansliet
Yvonne redovisade. Yvonne fördelar kostnader mellan styrelsemötet och lördagens
föreningsmöte med SkåneGuide.
Någon förening tillämpar nedsatt medlemsavgift för nyutbildade. Nya medlemmar som
tillkommer under ett verksamhetsår skall betala hel avgift.
Sextiosex SveGuide kort är utfärdade år 2013. Medlemskap i SveGuide skall kontrolleras
före utskick av ID kort. Lisbeth och Yvonne avgör hur ofta nya kort skall sändas ut.
.
§ 6 Hemsidan
Hemsidan skall kontinuerligt uppdateras och fungera som levande kommunikation.
Vid förgående styrelsemöte fick var och en i styrelsen, som uppgift, att granska hemsidan
för en uppdatering. Ordförande har fått skriftliga synpunkter på ändringar dock inte från alla.
Förtydligades vad som saknades fortfarande. Diskuterades formatet, konstaterades att
nuvarande hemsida inte är mobilanpassad, vilket kommer att undersökas för framtiden.
Hemsidan upplevs som tung då texterna är långa. Genomgång av texter kommer att göras
för att se om det kan vara lämpligt att bryta   dessa   och   lägga   in   ”läsa   mera”   med   en   länk.
Ordförande har i nyhetsbrev tidigare, då hemsidan lanserades, informerat om möjligheten att
skriva    i  ”Bloggen”  som  kommer  att  döpas  om  till  ”Nyheter”. Vid årsstämman framfördes en
fråga  om  möjligheten  att  skriva  i  ”Bloggen”  dvs  att  den  skulle  vara öppen för alla medlemmar
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att logga in på och skriva i och att ett kalendarium borde finnas. Detta kommer nu att
ombesörjes så att denna möjligheten öppnas upp igen. Föreningarna uppmuntras att skriva i
den när det är klart och då någon lokaltidning skriver om guider/guidning ute bland
föreningarna att scanna detta och skicka till ordföranden för inläggning.
§ 7 Utbildning
Cia redovisade resultat av uppdatering av kartläggningsfrågor angående utbildning och
auktorisation.
Utbildning pågår i Stockholm och Göteborg, har just avslutats i Linköping och Umeå. När
kartläggningen är sammanställd skall en grund för en nationell basutbildning med
påbyggnadsmoduler för olika geografiska områden struktureras. Vi skall ge riktlinjer inklusive
validering baserad på vår utbildningsplan om 200 timmar. Vi har två utbildningsplaner, den
nya av FEG rekommenderade om 600 timmar och SveGuides om 200 timmar, som flera
föreningar ännu inte uppnått. Utbildningsplanen om 600 timmar benämns Sveriges
Guideförbunds visionsdokument om utbildning. Vi skall fundera på finansieringslösningar för
basutbildning respektive regionutbildning. En ansökan har lämnats till YH myndigheten av
Högskolecentrum i Lysekil om anordnande av turistguideutbildning på distans med riksintag,
200 poäng dvs 40 veckor heltid. YH myndigheten beslutar i januari. TEC har ansökt till YH
myndigheten igen. Stockholm har två pågående utbildningar TEC och Plus
(Affärshögskolan). TECs utbildning understiger 200 timmar. Diskuterades synpunkter som
kommit om FSAG och Stockholmsutbildningarna. Alexandra svarar. Vi önskar få del av
bägge kursplanerna i Stockholm, Alexandra kontaktar igen. Våra utbildningsplaner vänder
sig till utbildningsanordnare och bör ej skickas till enskild person. Cia föreslog att information
om planerade och pågående utbildningar läggs ut på hemsidan och föreningarna uppmanas
att meddela vad som pågår och planeras. Till SveGuides utbildningsdag i Mullsjö är 8
anmälda och kommer att genomföras.
§ 8 Uppdrag från stämman till styrelsen medlemskapsfrågan och stadgar.
Diskuterades röstfördelningen som presenterades på stämman.
Beslöts att frångå gällande fördelning om 1-3 röster.
Beslöts att förslag om procentuell fördelning, som nedröstades på föregående stämma, inte
läggs fram till nästa stämma. Vi arbetar fram ett nytt förslag. Alexandra utvecklar den
röstfördelning IGC använder.
Beslöts att medlemskap i Sveriges Guideförbund skall vara föreningsanslutning varvid den
återremitterade motionen om enskilt medlemskap avslås.
Beslöts att enskilda medlemmar i fortsättningen kallas medlemmar utan föreningstillhörighet.
Yvonne ställer samman stadgeändringsförslaget parallellt med gällande stadgar. Styrelsens
röstfördelningsförslag och stadgeändringsförslag skall sändas till föreningarna att ta del utav
så snart det är klart.
Styrelsemötet ajounerades kl 9.30-16 för träff med SkåneGuide, se särskild
minnesanteckning.
§ 9 Visita
Ordförande har träffat Clemens Wantschura, branschutveckligschef Visita, som har fått vårt
material kring utbildning och auktorisation. Ambitionen är att ett utarbetat förslag till utbildning
och nationell auktorisation skall diskuteras med Visita för vidare bearbetning innan årsskiftet.
Cia sammanställer den kompletterande kartläggningen för ett vidare arbete med en
basutbildning enligt §7 som skall ligga som grund. På stämman i Kramfors är Visita inbjuden
för att informera om utvecklingen av vårt samarbete.
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§ 10 FEG möte i Evora
Föregående års delegat från SveGuide, Agneta Skoglund, önskar vara talesperson för
Sveriges Guideförbund. Styrelsen anser att delegat/talesperson skall vara ledamot av
SveGuides styrelse. Sekreterare Birgitta skriver svar.
Rune Lemon FSAG har meddelat att han och Elisabeth Daude FSAG kommer på egen
bekostnad att delta på FEG:s AGM, Annual General Meeting den 23-24 november i Evora.
De ställer gärna upp som bisittare anmälda från SveGuides styrelse.
Beslöts Ordförande kontaktar Rune Lemon och Elisabeth Daude samt att övriga föreningar
informeras om att möjligheten finns att vara bisittare för medlem som åker på egen
bekostnad
§11 Rapport från IGC
Nästa möte äger rum den 2-4 maj 2014 på Island
Se minnesanteckningar från mötet med SkåneGuide
§ 12 Rapport från kontaktområdena
Skriftlig redovisning från de olika kontaktområdena har inkommit. Alexandra rapporterade
muntligt från kontakt med Linköping, Uppsala och Gotland. Skriftlig redogörelse kommer för
arkivering. Diskuterades hur vi kan utveckla kontaktmannaskapet. Förslag framkom att ha
styrelsemöten på plats där den lokala guideföreningen ej är med i SveGuide och/eller att
inbjudna sådana föreningar att delta i vårt årliga möte (dock ej på själva stämman). Vid
utbildningsdagar kan geografiskt närbelägna föreningar bjudas in
Beslöts att varje styrelsemedlem kan resa i sitt kontaktområde i medlemsvärvningssyfte inom
ramen för budget. Alexandra åker till Gotland, Lisbeth till Öland. Skriftlig information om
SveGuide efterlystes.
Beslöts att Alexandra uppdaterar informationen om arbets- och arvodesvillkor
§ 13 Profilprogram
Giveaways: Yvonne undersöker kostnad för reflexer, Lisbeth hör med firman som gör ID
korten och Alexandra med pennfirman om kostnad för SveGuide nål med gul botten och blå
text. Pennor beställs.
.
§ 14 Lathunden
Förslag till ändringar till sekreteraren varefter den låses i en PDF fil. Skypeadresser till
sekreteraren.
§ 15 Nyhetsbrevet.
Nyhetsbrevet sändes den 26/6 med många bilagda filer.
Beslöts att i kommande nyhetsbrev skall alla dokument läggas på hemsidan med länk.
Nästa nyhetsbrev skall sändas i början på december. Susanne skickar till föreningarna
dessförinnan stadgeändringsförslag och röstfördelningsförslag
samt informerar om
årsstämman i Kramfors.
§ 16 Marknadsföring
Den broschyr som togs fram till TUR-mässan skickar ordförande till styrelseledamöterna.
Beslöts att formulera vad vi skall ta upp när vi träffar presumtiva medlemmar. Cia skriver
förslag inom utbildningsområdet, Alexandra utifrån lathundens marknadsföringspolicy och
förmåner.
§ 17 Nästa stämma
Stämman 2014 är i Kramfors/Höga kusten den 28-30 mars.
Beslöts att ha styrelsemöte före stämman och komma till Kramfors på torsdag den 27/3.
Clemens Wantschura, Visita, informerar under SveGuide Forum.
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Beslöts att resterande SveGuide forum tid används till gruppdiskussioner.
Styrelsemedlemmarna är samtalsledare och grupperna utgörs av turistguider från vars och
ens kontaktområde. Cia skissar på frågeställningar och samtalsmall.
§ 18 Nästa möte
Fredag-söndag 10-12/1 2014 start kl 12.00 i Stockholm. Susanne undersöker hotell och
sammanträdeslokal.
§ 19 Övriga frågor
Yvonne och Alexandra deltar i bussreseforum i Stockholm den 24-25/10
Ordförande har svarat på frågor från MGuideU och fått utförligt svar.
Alexandra informerade att Stockholms Auktoriserade Guider, FSAG, firar 60 års jubileum
den 28/11 kl. 17-21, vi är välkomna.
FSAG får på medlemsmöte den 14/10 information av Visita.
Faktura från RTS har inte inkommit och beslöts att vi avvaktar med medlemskap i RTS.
§ 20 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet
Vid protokollet:

Birgitta Bäckström

Justerat:

Lisbeth Nilsson

Birgitta Ekesand
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