
Sveriges Guideförbunds styrelse träff med SkåneGuide lördagen den 5 oktober 2013 

Från SkåneGuide deltog kassör Yvonne Elisson Mortier och ordförande Kerstin Helander. 

Rapport från IGC. IGC har cirka 1.000 medlemmar från 7 länder. Avgiften är 300 kr per 

förening och 70 kr per person, enskilda medlemmar 200 kr. IGC jobbar för lika bestämmelser 

i Norden. Danmark och Norge har inte moms på guidning då guidning går under kultur. 

Finland har 6% moms. I Sverige går vi under näringsdepartementet och ses som 

entreprenörer. IGCs årsmöte hålls på Island den 2-4 maj 2014. Aktuellt är Östersjöprojektet 

över gränserna med Baltikum. 

SkåneGuide bildades 1998 då Skåne blev ett län. Tre guideföreningar, Lund, Ystad och 

Nordöstra gick ihop. SkåneGuide omfattar ett landskap med 10-20 mils avstånd.  Föreningen 

har 56 medlemmar. I februari hålls årsmöte, i april HLR utbildning, i september/oktober och  

november aktivitet (fortbildning/studiedag) i december socialträff.   

Det går inte att få någon att ställa upp i styrelsen längre.  Ett utskick görs i oktober med fråga 

till medlemmarna om de vill att föreningen skall vara kvar. Hemsidan och medlemskapet  i 

Sveriges Guideförbund vill nuvarande styrelse ha kvar.  

Föreningen auktoriserar varje år i april. Auktorisationen består av ett två timmars skriftligt 

prov med frågor om Skåne och Sverige och en vandring och bussguidning . Föreningen 

klarar själv att auktorisera på engelska och tar in språkkunniga för andra språk. För 

omauktorisation krävs fem guidningar och två fortbildningar per år. Man har inga egna 

utbildningar utan de genomförs  på olika orter  i Skåne. I Roskilde finns en 

universitetsutbildning på ett år för att bli guide i Köpenhamn.  Den kostar 50-60.000 kr. 

SkåneGuide har två auktoriserade köpenhamnsguider i föreningen. Bokning går inte via 

någon turistbyrå utan sker enbart direkt till guiden. Det finns ingen gemensam guidetaxa men 

på hemsidan anges en minimitaxa. 

Information om Visita. SveGuides styrelse informerade. Tanken är att en nationell 

utbildning och auktorisation, en databas med alla guider, skall arbetas fram av SveGuide i 

samarbete med Visita. 

Fortbildning om skånsk mat. SkåneGuide anordnar lördag den 9/11 kl 9-16  en 

fortbildningsdag om skånsk mat. Inbjudan sänds till SveGuides medlemmar. 

Namnskylt. SkåneGuides medlemmar  har namnskylt med skånekarta. Föreningen köper 30 

åt gången, medlemmarna betalar 125 kr.  

Högtalare. SveGuides ordförande Birgitta visade en högtalare, Crevoice belt, den kostar 

1 596 kr + moms. SveGuide kan få 20% rabatt samt ev. en väska. Ordförande skriver i nästa 

nyhetsbrev i december om den. Cia visade VästgötaGuides busskylt. 

SveGuides hemsida SkåneGuide anser att hemsidan bör förnyas och erbjuder bilder. 

SkåneGuide bjöd på delikat fisksoppelunch i Kåseberga och turistguiden Karin Erlandsson, 

berättade intressant om Ales stenar.  


