
Sida 1 av 4 

 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges Guideförbund  

Tid:   Fredag 6 mars 2015 kl. 13.30 – 16.45 

Plats:  Hotell Best Western, Växjö  

Närvarande:  Birgitta Ekesand, ordförande 
   Anna Buhr, sekreterare 
  Susanne Åberg Hoppe, kassör och medlemsansvarig  
  Alexandra Turganova Lööw 
   Lage Dahlquist 
   Cia Säll 
     
 
§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande öppnade mötet.  
 
 
§2 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkänndes.  Under § 18 Övriga frågor, läggs tre punkter in av Cia Säll. 
 
 
§ 3 Protokolljusterare 
Till protokolljusterare utses Cia Säll och Susanne Åberg Hoppe 
 
 
§ 4 Föregående styrelsemötesprotokoll 
Föregående styrelseprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 5 Ekonomi och rapport från kansliet 
Susanne Åberg Hoppe redogjorde för ekonomin.  
 
Susanne påpekar att inbetalda medlemsavgifter till SveGuide är färre än för 2014. Det finns 
fortfarande frågor ute hos några föreningar om hur stadgarna skall tolkas. Medlemsantalet 
kan ändras när dessa föreningarn beslutat om vidare medlemska alt medlemmarna ansöker 
om medlemskap utan föreningstillhörighet. 
27/2 2015 hade SveGuide 563 föreninganslutan medlemmar samt 13 medlemmar utan 
föreningstillhörighet.  
Ytterligare förfrågningar om medlemskap utan föreningstillhörighet finns men där avgiften ej 
är inbetald ännu.  
I styrelsen är alla eniga om att det är viktigt att hålla kontakt med de föreningar som valt att 
lämna SveGuide. Denna uppgift faller på den i styrelsen som är ansvarig för det geografiska 
kontaktområdet där föreningen finns.  
 
Postboxen: Brev från Visita. Detta postärende överlämnas till Birgitta Ekesand då det gällde 
SveGuides medlemskap och de uppgifter som ligger till grund till detta.  
Susanne kommer redogöra för föreningens ekonomi på årsstämman med stöd av Yvonne 
Philipsson.  
Revisionsberättelsen har inkommit och kommer läsas upp av Susanne då ingen av 
revisorerna kommer närvara vid stämman.   
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§ 6 Handlingar inför årsstämman i Växjö 
Genomgång av samtliga handlingar inför årsstämman gjordes. Datum för gjorda utskick, 
röstfördelning enligt nya röstlängden samt vilka handlingar som skall vara ordförande och 
delegater till handa.  
 
Styrelsen kommer styrka valberedningens förslag att det skall vara ordförande samt 6 
delegater i styrelsen.  
 
Påminna om höjningen av medlemsavgiften som presenterades på stämman i Kramfors 
2014. Höjningen omfattar 50 kr/medlem från och med år 2017.  
 
 
§ 7 Hemsidan 
Alexandra Lööw visar den nya hemsidan som också kommer att presenteras för närvarande 
medlemmar på diskussionsforumet under lördagen.  
 
 
§ 8 Medlemskap 
Förfrågningar om enskilt medlemskap har inkommit. Några är självklara medlemar då det 
handlar om guider från GGK som gått ur SveGuide som förening, där medlemmarna nu 
ansöker om enskilt medlemskap.  
I andra fall kommer den nya valideringsprocessen att tillämpas så fort allt faller på plats med 
det praktiska kring denna.  
  
  
§ 9 Utbildningsfrågan 
Cia Säll och Birgitta Ekesand hade möte i Göteborg på universitetet, Historiska instruktionen. 
Lena Mossberg, professor på Handels vid Göteborgs universitet har arbetat med frågan 
sedan två år och hoppas detta får spridning till andra högskolor och universitet. Till en början 
erbjuds den som en ettårig kurs, på heltid, med nationellt intag.  
För SveGuide är det viktigt med vidare samarbete och dialog för att kunna fånga upp och 
vägleda de som gått kursen till att bli medlemmar i SveGuide.  
 
TEC´s ansökan till Yrkeshögskolemyndigheten om en YH utbildning har avslagits.  
 
Jan Lundgrens intresse att ansöka om en YH utbildning för kust/skärgårdsguider kvarstår 
och Cia Säll kommer skicka honom studieplanen på 200 timmar.  
 
Cia Säll visar den sammanställning, som baseras på de svar som inkommit på frågan om 
pågående, kommande guideutbildningar runt om i landet.  
Denna information bör i framtiden läggas ut på SveGuides hemsida så att intresserade kan 
vända sig till aktuella föreningarn och delta i utbildningar runt om i landet. 
   
 
§ 10 Markandsföring   
Vi kommer inte få fri entré till årets TUR-mässa via Sveriges Bussföretag i år.  
Alternativt kommer vi kanske kunna markandsföras på Turistnäringens dag i Båstad istället.  
 
Vi behöver omarbeta Marknadsföringspolicyn i lathunden gemensamt. Bör läggas tid till detta 
på kommande styrelsemöte.     
 
 
§ 11 Medlemsförmåner och introduktionsbrev till medlemmar     
Introduktionsbrevet till de som ansöker om medlemskap i SveGuide är klart. Bör läggas in i 
Lathunden.  
Var och en i styrelsen arbetar vidare med de förmåner vi tidigare pratat om.   
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§ 12 Rapport från kontaktområdena samt bearbetning av nya  
Anna Buhr skall besöka SkåneGuide den 29 mars och vara delaktig i auktorisationen av 
deras nyutbildade guider.  
 
Nästa möte med Malin Wermelin och Cecilia Enerud, Sundsvall kommer att ske i slutet av 
mars. Cia Säll och Lage Dahlqvist håller kontakt med berörda och representerar SveGuide 
vid mötet. Lage Dahlqvist ombeds att fortsätta detta uppdrag även om han väljer att gå ur 
styrelsen 2015. Han kommer fungera som ambassadör för SveGuide i de norra delarna av 
Sverige.  
 
 
§ 13 FEG möte i Berlin, Tyskland 
Angående FEGs markandsföringsportal för auktoriserade guider. 
Frågan kvarstår om varför man inte skall bekräfta med ett jakande mail att någon är medlem 
utan genom att inte svara godkänna någons medlemskap. Vi är eniga om att det här lätt kan 
komma in icke medlemmar pga av tekniska fel som gjort att man inte kan svara, eller att man 
inte uppmärksammat förfrågan.  
 
 
§ 14 Rapport från IGC 
Eva Lindgren kommer under diskussionsforumet på årsmötet ge mer information om IGC.  
  
 
§ 15 Checklistan 
Birgitta Ekesand har varit i kontakt med Mikael Persson på Sveriges Bussföretag. De har inte 
jobbat vidare med checklistan.  
  
 
§ 16 Lathunden 
Genomgång av de avsnitt som Anna Buhr mailat ut i förväg och som hon anser vara 
svårtydda eller onödiga. Justeringarna görs enligt Annas förslag.  
 
Tilläggas skall under ”Medlemsansvarig” en steg-för-steg lista för hur man går till väga när 
nyansökningar inkommer så att alla bitar med inbetalning, marknadsföring på hemsidan, 
SveGuide-kort osv kommer i rätt ordning.  
 
Frågan om rutiner kring ”Arkivering” bör tas upp på kommande styrelsemöte. Vad skall 
arkiveras och hur många år skall dokumenten finnas till hands innan de lämnas in för 
arkivering måste beslutas.  
  
 
§ 17 Nästa möte i Växjö konstitueraden för nyvald styrelse 
Det konstituerande mötet bör ske senast före programmet på söndag förmiddag.  
 
 
§ 18 Övriga frågor 
Rastplatserna i Sverige 
Cia Säll har sammanställt de svar som kom in efter det utskick som gjordes ang standarden 
på Trafikverkets rastplatser. Frågan väcktes av Bohusläns Guider till styrelsemötet i januari.  
Sammanställningen visar att guider runt om i landet delat åsikten om att rastplatserna 
behöver rustas upp. 
Styrelsen kommer be Bohusläns Guider att skicka en skrivelse till Trafikverket som 
SveGudie ställer sig bakom.  
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VästgötaGuider väcker frågan med höga lunchpriser 
De förekommer i deras geografiska arbetsområde att en dagens lunch serveras till överpris 
när man bokar in en bussgrupp. Skillnaden är upp till 60 kr. Frågan är varför det blir så och 
om vi i SveGuide kan påverka denna utveckling? 
Styreslen beslutar att Cia skall göra ett utskick liknande det som gjordes om frågan om 
rastplatseran, för att se om detta är ett problem i hela landet eller regionalt Västergötland.  
 
Cia har blivit inbjuden till Swedish Maritime Day, en kongress som hålls på Svenska Mässan 
i Göteborg den 20 april för att pratat om guidens roll inom turistbranschen. Hon har blivit 
inbjuden i sin roll som destinationsutvecklare och undrar nu om hon skall företräda 
VästgötaGuide eller SveGuide. SveGuides styrelse uttrycker sin uppskattning om hon gör 
det som representant för SveGuide vilket också kan ge mer tyngd i presentationen.   
   
 
§ 19 Mötets avslutande   
  
Ordförande avslutar mötet.  
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
 
 
 
Anna Buhr 
 
 
 
Justerat: 
 
 
 
 
 
 
Birgitta Ekesand 
 
 
 
 
 
 
 
Susanne Åberg Hoppe    Cia Säll 
 
 
 
 
 
 
 
Undertecknat exemplar finns hos sekreteraren.  


