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Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges Guideförbund, SveGuide 
 
Tid:   Lördag 18 juni 2016 09.30 – 12.30 
   Kurs i Wordpress, kursledare Miriam Holmer från  
   Divido IT Webb Reklam  
  

Lördag 18 juni 2016, kl 13.00 – 18.00 
  Söndag 19 juni 2016, kl 09.00 – 11.15 

 
Plats:   Kontorshotellet, Bjurbäcksvägen 1 Mullsjö 
     
Närvarande: Birgitta Ekesand, ordförande, ej närvarande söndag 
  Anna Buhr, sekreterare 
  Alexandra Turganova Lööw 
   Cia Säll 
   Eva Lindgren 
   Peter Winroth 
 
  Cecilia Lagersvärd ej närvarande 
 
§ 1 Mötets öppnande 
  Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 
 
§ 2 Godkännande av dagordning 
  Dagordningen godkänds med tillägg under § 5 Ekonomi och § 16 Övriga 
  frågor. 
 
§ 3 Protokolljusterare 
  Till protokolljusterare väljs Eva Lindgren och Peter Winroth 
 
§ 4 Föregående styrelsemötesprotokoll 
  Protokollet gås igenom och läggs till handlingarna.   
    
§ 5 Ekonomi och rapport från kansliet 
  Kassarapport 
  Cecilia Lagersvärd, kassör är inte närvarande och någon rapport har inte 
  skickats till mötet. 

Önskemål från mötet är att vid vart styrelsemöte skall en uppdaterad 
ekonomisk rapport finnas tillgänglig för att avstämning mot budget skall  
kunna göras.  
Är kassören inte närvarande ska denna skickas till annan 
styrelseledamot som kan föredra den på mötet.   
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Medlemsinbetalningar 
Rapport om betalningar från medlemsföreningar har skickats ut till 
styrelsen innan mötet. 
 
Ombokningsbara tåg/buss biljetter 
Alexandra Turganova Lööw lyfter frågan om den extra kostnaden för 
ombokningsbara biljetter är accepterad, då vi alltid försöker resa så billigt 
som möjligt för att hålla kostnaderna nere. 
Styrelsen beslutar att ombokningsbara biljetter skall kunna köpas då 
justeringar av mötestiderna ibland sker med kort varsel.  
 
Finansiering av utbildningsdag i Göteborg? 
SveGuide uppmanar medlemmar att arrangera utbildningsdagar under 
hösten med förbundet som medarrangör. Insatsen från SveGuides sida 
har hittills varit att förmedla inbjudan till våra medlemmar, inget 
ekonomiskt stöd eller någon form av arbetsinsats har i övrigt ingått.  
Frågan väcks om SveGuide skall stödja den förening som arrangerar 
Utbildningsdagarna ekonomiskt?  
 
Förslag är att kommande Utbildningsdag skall genomföras i Göteborg 
med Lena Mossberg som föreläsare. 

  Cia Säll får i uppdrag att kontakta Lena för ett kostnadsförslag. 
 Beroende på kostnaden kommer frågan om medfinansiering att lyftas 
  igen. Cia kontaktar Birgitta Ekesand när Lena kommit med 
  kostnadsförslag.   

 
Kortare styrelsemöte 
Styrelsen beslutar att styrelsemötena i fortsättningen skall genomföras 
under två dagar. För att underlätta resandet läggs mötena från lunch till 
lunch.  
 
Skypemöte 
Styrelsemötet som normalt genomförs i samband med 
utbildningsdagen/dagarna kommer ersättas med Skypemöte de år inga 
utbildningsdagar arrangeras.  
  

§ 6 Medlemskap  
  Rapport från Eva Lindgren. 
  Några medlemmar har inte betalt eftersom de inte erhållit någon faktura. 
  Rutiner för dessa utskick är justerade inför 2017.  
   
 Peter Winroth kommer hålla kontakt med Göteborgs Guideklubb (GGK) i 
  deras arbete med att få alla auktoriserade guider att söka medlemskap i 
  SveGuide.  
 
 Kungsbacka guideföreningen har nu, på sin föreningshemsida, angett  
  vilka guider som är SveGuides anslutna.  
  Styrelsen beslutar att länkning till föreningens hemsida ska göras så fort 
   en formell ansökan om föreningsmedlemskap i SveGuide har inkommit  
  och godkänts.  



Sida 3 av 8 
 

   
 
§ 7 Hemsidan 
 
 Uppdatering av text 
  Alexandra Turganova Lööw rapporterar om de senaste 
  textuppdateringarna som gjorts på hemsidan.  
 
  Avtal teknisk support  
  Mikael Andersson, Progmera, har meddelat att han inte har möjlighet att 
  teckna serviceavtal för teknisk support av hemsidan.  
  En prisindikation på supportavtal, med specifikation av avtalets innehåll 
  kommer begäras in av Divido, Mullsjö samt CBD IT, Västerås.  
  Alexandra Turganova Lööw kontaktat CBD IT och Anna Buhr kontaktar 
   Divido. 
 
 Visitas logga på medlemmarnas hemsidor 
  Vid nästa möte med Visita (8 september 2016) kommer frågan lyftas.  
  Rekommendationer för hur loggan bör användas på förbundets och de 
  lokala föreningarnas eller enskilda medlemmars hemsidor kommer 
  meddelas efter mötet. 
   
 SveGuides logga på medlemmarnas hemsidor 
  Alexandra Turganova Lööw sammanställer kriterierna för hur SveGuides 
  logga bör användas på de lokala föreningarnas och enskilda 
  medlemmars hemsidor.   
 
 Styrelsen beslutar att Alexandra Turganova Lööw och Peter Winroth är 
  hemsidesansvariga. Alexandra innehar administratörsstatus och att 
  Peter kommer att inneha redaktörsstatus.  
  
 Innehåll under rubriken ”Press” 
  Styrelsen beslutar att detta skall vara en marknadsföringsplats för alla 
  medlemmar i SveGuide.  
  Material som publicerats i press om lokala föreningar eller guider skall 
  kunna visas under denna rubrik på hemsidan. 
  Eva Lindgren skickar ut en uppmaning till förbundets medlemmar att 
  skicka in publicerat material.    
 
 Innehåll under rubriken ”Auktoriserad turistguide” 
  Cia Säll kommer omarbeta texten då nuvarande är felaktig.  
 
 Engelska versionen av hemsidan 
  Peter Winroth kommer att arbeta med översättningen av de sidor som är  
  relevanta att ha på engelska.     
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§ 8 Utbildningsansvarig har ordet 
  Folkuniversitetet Göteborg 
  Birgitta Ekesand rapporterar den omarbetade kursen som 
  Folkuniversitetet i Göteborg kommer att erbjuda hösten 2017. Kursen är 
  uppdelad i två block där första terminen omfattar guideteknik och andra 
  terminen Göteborgskunskap.  
 
 Information till utbildningssamordnare 
  När Visita och styrgruppen har avslutat arbetet med 
   auktorisationsförfarandet av guider kommer ett utskick på nationell nivå 
  att göras till berörda utbildningssamordnare.  
 
 Auktorisation av nya guider 
  Cia Säll och Attilio Jaconelli deltog vid auktorisationen av nya guider i 
  Skåne/ Malmö där 6 av 8 guider godkändes, samt i Bohuslän/Uddevalla  
  där 11 av 13 godkändes.  
   
 
§ 9 Rapporter från kontaktområdena samt bearbetning av nya 
 Cia Säll    
  Umeås guideförening har ny ordförande.  
  Enskild medlem, Gunilla Nilsson Edler låter hälsa och tycker arbetet som 
  utförs tillsammans med Visita görs bra. 
 Bohusläns Guider hälsar också att de tycker att arbetet med den nya  
  auktorisationen är bra och ser fram emot vidare utveckling av metoden.  
  GGK hälsar att de har ny ordförande. 
  Föreningen VästgötaGuide vill gärna om möjligt vara med och vara 
  pilotförening när det gäller auktorisationen av privatister.  
  Eva Lindgren  
 Rapporterar från föreningarna i Dalarna, Örnsköldsvik och Söderköping 
  Eva har även varit i kontakt med Agneta Skoglund (KGR) angående 
  medlemskap i SveGuide.      
  Alexandra Turganova Lööw 
  Rapport från Stockholm (FSAG) 
  Anna Buhr 
 Rapport från Jönköpings läns Guide- och Reseledarförening.  
 
 Justering av kontaktområden och rekryteringsområden: 
  Anna Buhr 
  Kontaktområden:  
  Skåne (SkåneGuide) 
  Småland (KGR Kronobergs Guide- och Reseledarförening och JGR  
  Jönköpings läns Guide- och Reseledarförening). 
  Rekryteringsområden:    
 
 Eva Lindgren 
  Kontaktområden:  
  Östergötland (Linköpings Guideklubb, Söderköpings Guidegrupp) 
  Västerbotten (Umeå Guideförening)  
  Ångermanland (Höga Kustens Guideklubb, Örnsköldsviks guideförening) 
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  Enskilda medlemmar 
  Rekryteringsområde:  
  Medelpad (Sundsvall) Norrbotten (Luleå) Gästrikland (Gävle). 
 
 Cia Säll 
  Kontaktområde:  
 Västergötland (Föreningen VästgötaGuide)  
  Dalarna (Dalarnas Guide- och Kulturförening)  
  Rekryteringsområde:  
  Härjedalen, Västergötland (Ulricehamn).  
 
 Alexandra Turganova Lööw 
  Kontaktområde:   
  Stockholm (Föreningen Stockholms Auktoriserade Guider) 
  Rekryteringsområde:  
  Uppland (Uppsala) Södermanland, Gotland, Östergötland (Norrköping). 
 
  Peter Winroth 
  Kontaktområde:  
 Göteborg (GGK Göteborgs Guideklubb, FGAG Föreningen Göteborgs 
  Auktoriserade Guider)  
  Bohuslän (Bohusläns Guider) 
  Halland (Kungsbacka Guide och Turism)  
  Rekryteringsområde:  
 Dalsland  
 
 Samtliga kontaktuppgifter till kontaktpersoner i respektive kontaktområde 
  och rekryteringsområde skall lämnas till Eva Lindgren och hållas 
  uppdaterade.  
 
  
§ 10 FEG    
  Birgitta Ekesand rapporterar. Nästa årsmöte är 15-20 november 2016 i 
   Brno, Tjeckien 
  FEG: s portal kommer from 1 juli 2016 kosta 20 €/år, mer information om 
   detta kommer skickas från FEG. 
 
 
§ 11 Visita 
  Nästa möte för styrgruppen hålls den 8 september 2016. 
  Utformningen av ny badge är på gång. Samtliga föreningars ordförande 
  har uppmanats att skicka in sina loggor till Birgitta Ekesand, SveGuides 
  ordförande för sammanställning till Visita. Föreningsloggorna kommer 
  sedan tryckas på den nya badgen.   
 
  Se även under § 8 ”Utbildningsansvarig har ordet” om Visitas delaktighet  
  i genomförd auktorisation.    
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§ 12 Manualen (Lathunden) 
  Cecilia Lagersvärd har inte skickat uppdaterad version. 
  Cia Säll skall gå igenom manualen och se om en uppdatering är möjligt 
   trots att dokumentet är skrivskyddat.  
 
 
§ 13 Marknadsföring av SveGuide 
  Bjuda in icke medlemmar 
 Öppna upp våra arrangemang för tex guideföreningar eller enskilda 
   guider som ännu inte är medlemmar. 
  Ansvaret att samla in kontaktuppgifter till relevanta gäster som skall 
   bjudas in ligger på hela styrelsen.  
  
  Styrelsen beslutar: att bjuda in fler till utbildningsdagar och årsstämmor. 
   Viktigt att bjuda föreningar och guider från rekryteringsområdena som 
  inte är medlemmar i SveGuide. 
  Avgiften för att delta i arrangemangen skall vara högre för dem som inte 
   är medlemmar i SveGuide.  
  
  
  Bidrag till värdföreningen vid årsstämman 
  Viktigt uppmuntra medlemsföreningar att arrangera årsstämma. Förslag 
  är att ge ekonomiskt bidrag till värdföreningen. 
  Styrelsen beslutar: SveGuide bidrar med 80 kr/inbetald konferensavgift 
  till värdföreningen som arrangerar årsstämman med början 2017.  
 Maxbelopp per årsstämma är 5200 kr.  
  Ersättning utgår för konferensavgifter inbetalad av förbundets 
  medlemmar.  
   
   
 
§ 14 Rapport från IGC 
 Eva Lindgren rapporterar. På stämman 2016 i Malmö valde Eva att inte 
  ställa upp för omval utan avgick som suppleant ur IGC:s styrelse.  
  Ett medlemsbrev har skickats ut från IGC till deras medlemmar. 
  SveGuide är medlem som landsförbund och styrelsen anser att IGC:s 
  medlemsbrev bör läggas ut på SveGuides hemsida under rubriken 
  ”IGC”. 
  Styrelsen beslutar: att Eva kontaktar IGC:s ordförande Eija-Sinikka Juho 
  för ett godkännande av publiceringen. Frågan skall också ställas om en 
  länk från SveGuides hemsida till IGC:s publika hemsida godkänns.    
   
 
§ 15  Checklistan 
  Alexandra Turganova Lööw kontaktar Bussbranschens Riksförbund för 
  att se om en uppdaterad version av Checklistan finns. Om inte bör 
  punkten tas bort från dagordningen i fortsättningen.  
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§ 16  Övriga frågor  
 Arkivet 
 Materialet (en kartong) som funnits i Stockholm finns nu hos Anna Buhr. 
  Från arkivet i Lilla Edet har en kartong, två plastkassar och en 
  papperskasse levererats via Cia Säll till Anna.   
  Arkivet i Lilla Edet kunde inte uppvisa något inlämningskvitto trots att 
  material inlämnats vid ett flertal tillfälle.  
  Handskrivna lappar med inlämningsdatum finns tejpade på några av 
  kassarna.  
  Anna kommer lämna över allt material till Jönköpings läns 
  Folkrörelsearkiv som enligt avtal skall gå igenom och sortera materialet.    
 
  
  Tema på årsstämman i Linköping 2017 
  Linköpings guideklubb har ”Dramatiserade vandringar” som förslag på 
  tema för årsstämman 2017. Även eventuell workshop med samma tema 
  kommer genomföras. 
  Styrelsen beslutar att ”Dramatiserade vandringar” blir en del av   
  programmet under SveGuides Forum.  
  
 Moms 
 Alexandra Turganova Lööw rapporterar. Det är ännu inte klart vem på 
  riksdagsnivå som kommer arbeta med frågan. Vid stämman i Malmö 
  visade Finland intresse av att följa vårt arbete då det är en aktuell fråga 
  även för dem. Danmark och Norge har lämnat material till Alexandra om 
  hur de arbetat i frågan i sina respektive länder.  
  Alexandra kommer skriva en kort rapport efter att materialet gått igenom 
  och vad som kommer ske härnäst.  
 
 Guidade turer för nysvenskar 
  Peter Winroth kommer göra ett utkast till ett upprop där våra medlemmar  
  uppmanas att ta initiativ att ordna guidningar för nysvenskar i våra  
  närområden.  
 
 Medlemsbrev 
  Ett medlemsbrev skickades ut under vecka 24.  
  Samtliga i styrelsen bör komma med bidrag till medlemsbrevet. Det kan 
  tex vara korta rapporter om hur långt vi kommit med olika frågor.   
 
 Struktur kring marknadsföring och kommunikation 
  Cia Säll önskar en tydlig struktur när det gäller styrelsen 
  kommunikation och marknadsföring både när det gäller internt inom 
  förbundet och externt.   
  Styrelsen beslutar: Cia får i uppdrag att utarbeta ett förslag på 
   kommunikationsstrategi och en marknadsföringspolicy anpassat för 
  SveGuide och det som redan är angivet i Manualen (Lathunden)    
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  Sammanfattning av SveGuides historia 
  Yvonne Philipsson har överlämnat en sammanfattning av SveGuides 
  historia till Alexandra Turganova Lööw. Samtliga i styrelsen tycker det är 
  av intresse för våra medlemmar och att den skall läggas ut på vår 
  hemsida.  
   
 
§ 17 Nästa möte 
 I samband med Utbildningsdagen i Göteborg. Om denna inte arrangeras 
  hålls ett Skypemöte i september. Birgitta Ekesand återkommer med 
  datum.  
   
   
§ 18 Mötets avslutande 

Tillförordnad ordförande Cia Säll avslutar mötet.  
 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
 
Anna Buhr 
 
 
 
 
Justerat: 
 
 
 
Birgitta Ekesand 
 
 
 
 
 
 
Eva Lindgren    Peter Winroth 


