Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges Guideförbund 2014 03 27-28
Tid:

Torsdag kl 12.30-16.00
Fredag kl 9.00-12.00

Plats:

Hotell Kramm, Kramfors

Närvarande:

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

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet
§ 2 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 3 Protokolljusterare
Susanne Åberg Hoppe 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 per i går samt balans- och resultatrapport
för 2013. Posten marknadsföring förklaras av att vi har tryckt folder, köpt pins och nya
pennor. Medlemsavgiften föreslås oförändrad. Höjning aviseras på årsmötet inför 2017
med 50 kr per medlem
§ 6 Medlemsfrågor
Inkommen ansökan från Eva Nehrer bosatt i Frankrike. Hon är auktoriserad både i Jämtland
och i Skåne. Ansökan godkändes. Lisbeth kollar när senaste auktoriseringen ägde rum.
Sveriges Guideförbund har nu 581 medlemmar totalt varav sju utan föreningstillhörighet.
SveGuide kort: sju är utfärdade, tretton på gång. Lisbeth erbjuder sig att hålla i arbetet med
SveGuide korten till årets slut medan hon skolar in någon ny styrelsemedlem.
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§ 7 Stämman och övriga handlingar
Alla handlingar finns på plats. Vi gick igenom de delar i stadgeändringsförslaget som fått
synpunkter från föreningar (Linköping, Västergötland och Bohuslän). I §1 ändras
yrkesförening till förening och olika guidekategorier inom parentes stryks. Alexandra
presenterar stadgeändringsförslaget, Birgitta B presenterar röstfördelningsförslaget.
För att undvika alltför långa diskussioner på stämman presenterar och diskuterar vi dessa
förslag under SveGuide Forum på fredag kl 14.30 till 15.15. Därefter informerar Clemens
Wantschura, Visita en timme. Sist, kl 17-18, diskussion i mindre grupper om visioner och det
medlemmarna önskar ta upp. Styrelsen presenterar sig före stämman och Birgitta B
presenterar delegaterna och antalet röster. Yvonne informerar om IGC, Birgitta E om FEG.
Vår nya folder och busschecklistan finns för medlemmarna att ta. Lisbeth har gjort påsar med
pins för medlemsföreningarna. Vid behov av ny pin får den köpas för 25 kr.
Fredag den 28 mars
Tre ledamöter avgår i samband med stämman. Valberedningen har endast hittat en kandidat
till styrelsen och kommer därför att föreslå att antalet ledamöter i styrelsen skall vara fem.
Styrelsens uppfattning är att det bör vara sju ledamöter för att kunna genomföra
verksamhetsplanen.
§ 8 Utbildning
Göteborg: i april auktoriserades tolv nya. Ny utbildning startar till hösten genom
Folkuniversitetet. I Stockholm pågår två olika kurser via Affärshögskolan ca sexton
studerande och TEC drygt tjugo. TEC har ansökt om utbildning via Yrkeshögskolan men har
fått avslag. Ett försök med anpassad utbildning för personer med speciella behov har inte
gått igenom. Skåne har haft två utbildningar där drygt tjugo personer kommer att
auktoriseras.
§ 9 Visita
Clemens Wantschura deltar under SveGuide Forum också under diskussionen om
röstfördelnings och stadgeändringsförslagen.
§ 10 Marknadsföring
Ej utdelade pennor förvaras hos Alexandra. Pins och folders hos ordförande. En flyttkartong
med SveGuide material finns hos Yvonne. Den skall till arkivet i Lilla Edet
§ 11 Hemsidan
Vi skall investera i en ny hemsida som blir enklare att hantera i WordPress i stället för
Joomla och ligger i tiden som också är mobilanpassad.
§ 12 FEG möte i Evora, Portugal
Protokollet, som är omfattande, har kommit och ordförande Birgitta översätter och det läggs
på hemsidan för medlemmarna att ta del av.
§ 13 IGC
Nästa möte är på Island sista anmälningsdag är den 1/4. Yvonne informerar på stämman.
§ 14 Rapport från kontaktområdena samt bearbetning av nya
Susanne har haft kontakt med Agneta Björklund, Dalarna. Det är viktigt att vi satsar rätt i vårt
arbete med kontaktområdena. Beslöts prova att ordna ett öppet informationsmöte om
SveGuide och bjuda in Gotland, Uppsala och Dalarna. Det kan bli ett nytt och mer fruktbart
sätt att bearbeta kontaktområdena genom regionala inspirationsträffar för icke
medlemsföreningar. Ordförande föreslog att styrelsen besöker FSAG i Stockholm i höst.
2

§ 15 Kommande stämmor
Växjö erbjuder sig ta stämman 2015 och Skåne 2016.

§ 16 Mötesindustrivecka
Susanne informerade från mötesindustriveckan i Älvsjö med workshops om turismutveckling.
SveGuide kunde vara med via Visita. Nästa år blir det i Malmö. Susanne är med på bild i
mässtidningen Vi Ses som gavs ut i vintras till alla hushållen som har DN i Storstockholm.
§ 17 Kansliet
Postboxen övertas av Susanne.
§18 Visita
Clemens Wantschura deltog från kl 11.
§ 20 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet:

Birgitta Bäckström

Justerat:

Susanne Åberg Hoppe

Birgitta Ekesand

Undertecknat original finns hos sekreteraren
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