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Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges Guideförbund  

Tid:   Lördag 15 augusti 11.00 – 18.00 

   Söndag 16 augusti 9.15 – 12.45 

Plats:  Trädgårdsföreningen Linköping  

Närvarande:  Birgitta Ekesand, ordförande 
   Anna Buhr, sekreterare  
  Alexandra Lööw 
   Cia Säll 
   Eva Lindgren 
Ej närvarande:  Cecilia Lagersvärd, kassör 
   Lars Jansson  
 
 
 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande hälsar välkommen och öppnar mötet.  
 
 
§2 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes efter tillägg under § 18 Övriga frågor. 
   
 
§ 3 Protokolljusterare 
Till protokolljusterare utses Cia Säll och Eva Lindgren.  
 
 
§ 4 Föregående styrelsemötesprotokoll 
Föregående styrelseprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 
Protokoll från årsstämman 2015 skall vid nästa stämma under punkten ”godkännande av 
föregående protokoll” kommenteras beträffande de felaktiga uppgifterna om FEG:s 
guideportal samt rapporten från IGC.  
 
 
§ 5 Ekonomi och rapport från kansliet 
Föredras av Birgitta Ekesand med de mail hon fått av Cecilia Lagersvärd som underlag.  
Ekonomin är god.  
Birgitta kommer kontakta Cecilia angående utbetalning av reseersättning och 
telefonersättning till styrelsemedlemmarna.    
 
 
§ 6 Medlemskap – Medlemsansvarig 
Eva Lindgren rapporterar att uppdatering av samtliga föreningars medlemslistor har gjorts.  
Alexandra Lööw och Eva har uppdaterat mallen som ligger till grund för publicering på 
SveGuides hemsida. Gäller enskilda medlemmar och föreningar som inte har egen hemsida 
som går att länka till.  
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Göteborgs Guideklubb - kommer bli medlem i SveGuide. 
Styrelsen beslutar att deras avgift skall betalas till SveGuide senast 30 november 2015, samt 
att de så snart som möjligt skall skicka en lista med namn på de guider som är aktiva och 
auktoriserade. Detta för att underlätta när Visita tar över auktorisationen vid årsskiftet.  
 
Höga Kusten - Eva Lindgren kontaktar Sarita angående föreningens medlemskap och 
guidernas auktorisation då vissa frågetecken kvarstår.  
 
Örnsköldsvik – Eva Lindgren inväntar svar från föreningen. 
 
Norrköping – Eva Lindgren har varit i kontakt med föreningen. Eventuellt kommer enskilda 
medlemmar ansöka om medlemskap i SveGuide. 
 
Välkomstbrevet. 
Det är svårt att veta vilka som är helt nya guider och vilka som är omauktoriserade när det 
betalas in medlemsavgifter/betalning för guidekort via föreningarna. Ett mail till föreningarnas 
kontaktpersoner bör skickas och påpeka detta så att helt nya får sitt välkomstbrev.  
I nästa medlemsbrev kommer de nya medlemmarna välkomnas.  
 
 
§ 7 Medlemsfrågor 
Cia Säll har skickat ut förfrågan till SveGuides medlemmar angående nedanstående frågor 
väckta av medlemsföreningar. Sammanställningar av svaren kommer läggas ut på 
hemsidan.  
 
Trafikverkets rastplatser.  
Bohusläns Guider som väckt frågan kommer i nuläget inte gå vidare med skrivelse till 
Trafikverket om de brister som finns på rastplatserna. Kommer frågan upp igen kontaktar 
Bohusläns Guider SveGuides styrelse då beslut är fattat att stå bakom skrivelsen.  
 
Höga lunchpriser för grupper 
VästgötaGuider ser ett problem i att grupper får betala ett högre pris för dagens lunch än 
enskilda restaurangbesökare. Då detta inte verkar vara ett problem i övriga landet kommer 
SveGuide inte arbeta med frågan.  
 
Arvode och helgtillägg 
Göteborgs Guideklubb har vänt sig till Cia Säll och önskar se resultat från det arbete som 
arbetsgruppen gjorde ang arvoden och arbetsvillkor.  
Alexandra Lööw, som satt i arbetsgruppen, kommer att kontakta medlemsföreningarna med 
frågan om deras aktuella arbets- och arvodesvillkor. Den informationen som presenterades 
på årsstämman i Stockholm 2012 kommer därefter att uppdateras och läggas upp på 
hemsidan.   
Då SveGuide inte är en fackförening kommer vi inte kunna fastställa arvoden, ob-tillägg eller 
liknande gällande guideuppdrag. SveGuide kan enbart vidareförmedla information om hur 
föreningar och enskilda medlemmar förhandlat med sina respektive uppdragsgivare.  
Cia kommer svara Göteborgs Guideklubb.  
 
Alkohol på årsstämma 
Jönköpings läns Guide- och Reseledarförening har ifrågasatt den servering av alkohol som 
gjordes på årsstämman i Växjö. Inför kommande stämmor skall föreningen som ansvarar för 
arrangemanget påminnas om att alkohol inte skall bekostas av konferensavgiften utan enbart 
kunna köpas av medlemmarna.  
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Årsstämman 2016 
Kerstin Helander, SkåneGuide, rapporterar att arbetet med årsstämman inför 2016 där IGC 
och SveGuide kommer ha stämma samtidigt, nu kommer intensifieras.  
Anna Buhr kommer vara SveGuides styrelses kontaktansvarig gentemot SkåneGuide inför 
stämman.  
 
Kontaktområde 
Då Lars Jansson lämnat styrelsen fördelas kontaktområdena enligt följande: 
Eva Lindgren  Östergötland, Dalarna, Ångermanland 
Cia Säll  Västerbotten, Bohuslän, Västergötland, GGK, FGAG,  
   Enskilda medlemmar 
Anna Buhr  Småland, Skåne 
Cecilia Lagersvärd Uppland, Södermanland, Härjedalen 
Alexandra Lööw kommer arbeta med nya områden, ta upp kontakten med Gotland 
 
 
 
§ 8 Hemsidan 
Alexandra Lööw rapporterar från arbetet med hemsidan. Förhoppningen är att den kan 
publiceras inom 4-6 veckor. 
Alexandra påpekar att det är viktigt att allt nytt material som läggs in på den nuvarande sidan 
också skickas till henne för publicering på den nya.  
 
Styrelsens ansvarsområde uppdateras inför publicering på nya hemsidan: 
Birgitta Ekesand ordförande, FEG, Visita, myndigheter, press 
Eva Lindgren  IGC, medlemsansvarig 
Cecilia Lagersvärd kassör, Svenska Bussföretag 
Anna Buhr  sekreterare, arkiv 
Cia Säll  utbildningsansvarig 
Alexandra Lööw hemsida, Svenska Bussföretag 
 
Fram till årsskifter tar styrelsen gemensamt ansvar för tryck av nya guidekort.  
 
 
 
§ 9 Utbildningsansvarig har ordet 
Cia Säll rapporterar. 
*Bohusläns Guider genomför ingen kurs i höst  
*Göteborgs Universitets utbildning på 60 p startar i augusti 
En förfrågan om hur stort intresse det visats och om antal studenter som påbörjat 
utbildningen har skickats till universitet.  
* Utbildningsdag i Trollhättan 7/11 med möjlighet till tilläggsprogram den 8/11 
Första inbjudan har skickats ut. Anmälningsblankett, priser och mer info kommer inom kort. 
Utbildningsdagen anordnas av Föreningen VästgötaGuide i samverkan med SveGuide, 
Innovatum Science Center i Trollhättan, Visit Trollhättan/Vänersborg, Studieförbundet 
Vuxenskolan, Arbetslivsmuseer i Väst sam hembygdsförbunden i Bohuslän.   
 
Alexandra Lööw: 
*I Stockholm pågår, vad som är bekant, en utbildning via TEC. 
 
Birgitta Ekesand:  
*Folkuniversitetet i Göteborg kommer genomföra en guideutbildning under förutsättning att 
intresse finns. Möte kommer hållas i slutet av augusti. 
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§ 10 Markandsföring av SveGuide   
Nytryck av broschyr. 
Pris för nytryck av broschyr hos Cela Grafiska:   
500 ex 3 200 kr + moms, 1000 ex 3 800 kr + moms 
Styrelsen beslutar trycka upp 1000 ex 
Cia Säll får i uppdrag att fråga Erika Alsin på Alsin Design som gjort layouten av broschyren 
om kostnad för en enklare revidering i texten. 
 
Pins 
Föreningarna skall få pins att dela ut till sina nya medlemmar. Birgitta Ekesand skickar pins 
till föreningarna alt delar ut när tillfälle ges. Till enskilda medlemmar skickas pins.  
 
Pennor 
Finns hos Alexandra Lööw. 
 
Nya förslag: 
Reflexer 
Alexandra tar fram prisuppgifter på detta från företaget som gör våra pennor. 
 
Nyckelband för guidebrickan 
Birgitta Ekesand och Cia Säll hör med Visita om vi ska ta fram ett band tillsammans till de 
nya korten.  
 
Facebook 
SveGuides Facebook sida används fortfarande. 
Birgitta Ekesand kontaktar Agneta Skoglund som på eget initiativ, utan att förankra beslutet i 
styrelsen har öppnat kontot.  
 
Hemsidan 
Alexandra Lööw och Mikael Andersson, Progmera, jobbar med att få in bra meta-ord på 
hemsidan. 
Alexandra efterfrågar artiklar, intervjuer i radio eller tv, filmklipp och annat material som kan 
läggas ut på hemsidan.  
 
 
§ 11 Momsfrågan enligt motion på stämman 
Cecilia Lagersvärd och Alexandra Lööw har i uppdrag att arbeta med frågan. 
Cecilia meddelar att hon har fått få intresseanmälningar på den förfrågan som gått ut till 
SveGuides medlemmar om att bilda en arbetsgrupp kring frågan.   
Ny förfrågan kommer skickas ut nu till hösten. 
En arbetsplan för arbetsgruppen efterfrågas av styrelsen och önskas via mail inom kort. 
Cecilia kommer att kontaktas av Birgitta.    
 
 
§ 12 Manualen (Lathunden) 
Cecilia Lagersvärd har uppdrag att sammanställa och uppdatera enligt den bearbetning som 
gjordes på styrelsemöte i april 2015. 
Styrelsen beslutar att Cecilia fortfarande har ansvaret att fullfölja uppdraget och per mail 
skicka ut färdigt material.  
Birgitta Ekesand kontaktar Cecilia.  
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§ 13 SveGuides stadgar 
Beslut togs om att styrelsen kommer att föreslår en stadgeändring. Information om 
stadgeändring måste gå ut till medlemmarna på remiss senast den 30 november.  
Styrelsen beslutar att benämningen ”medlem utan föreningstillhörighet” skall ersättas av 
”enskild medlem”.  
Justering av benämningen skall så göras genomgående i stadgetexten.  
  
 
§ 14 Rapport från kontaktområdena samt bearbetning av nya 
Togs upp under § 7 
 
 
§ 15 FEG möte 
Information om FEG i Moskva har gått ut via mail och medlemsbrev.  
Birgitta Ekesand är kontaktperson för FEG.  
Birgitta Ekesand återkommer med information om förmåner via medlemskapet i FEG.  
 
 
§ 16 Rapport från IGC 
Eva Lindgren rapporterar från IGC. 
Skypemöten hålls kontinuerligt. Just nu arbetas det bland annat med en revidering av 
stadgarna.  
 
 
§ 17 Checklista 
Cecilia Lagersvärd ansvarar i nuläget för uppdateringen av Checklistan.  
Alexandra Lööw är beredd att avlasta Cecilia och fortsätta arbetet samt ta kontakt med 
Mikael Persson, Sveriges Bussföretag för att höra hur långt de kommit med sin del av 
arbetet.  
   
 
§ 18 Övriga frågor 
Lars Jansson har, på grund av sjukdom, på egen begäran lämnat sitt uppdrag i SveGuides 
styrelse. Valberedningen skall meddelas om detta. 
 
Lars Kvarnström arbetar med ett projekt vid Linköpings universitet där de tittar på 
guideföreningars arbete. Han önskar få tillgång till SveGuides arkiverade material. 
Styrelsen beslutar att ge Lars Kvarnström tillgång till detta. 
 
Anna Buhr skall kontakta Föreningsarkivet i Lilla Edet för att höra om materialet har gåtts 
igenom av dem eller hur materialet för tillfället är arkiverat. 
 
Arbetet med vidare förmåner inom SveGuide prioriteras för närvarande inte. Viktigt att 
uppdatera de förmåner vi har inför 2016.  
 
Alexandra Lööw och Eva Lindgren visar de ansökningsformulär de uppdaterat för 
föreningsansökning samt för enskilda medlemmar.  
 
 
§ 19 Nästa möte 
8/11 2015, Trollhättan 
16-17/1 2016, Stockholm 
 
 
§ 20 Mötets avslutande   
 Ordförande avslutar mötet.  
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Vid protokollet 
 
 
 
 
 
 
Anna Buhr 
 
 
 
Justerat: 
 
 
 
 
 
 
Birgitta Ekesand 
 
 
 
 
 
 
 
Cia Säll    Eva Lindgren 
 
(Undertecknat original finns hos sekreteraren)  


