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Protokoll från Skypemöte i SveGuides styrf~lse2017-06-05

Närvarande: Frånvarande:

Birgitta Ekesand

Eva lindgren

Patrice Worth

Pia Sandstedt

Tapio Alakörkkö

Alexandra T. Lööw

Peter Winroth

• Birgitta E. hälsade alla välkomna och öppnade mötet:
• Dagordningen godkändes som följer:

1. Ska nationell auktorisation även omfatta andra guider än rena turistguider?
2. Hur hanterar vi privatister så att det känns rättvist för andra guider som betalat

mycket pengar för att få sin lokala auktorisation?
3. Ska vi enkätvägen fråga föreningarna/medlemmarna var de står i frågan?
4. Kan vi träffa VISITA i Stockholm i juni?

Vi kom överens på Skypemöte att anteckningarna skulle gå på remiss ut till ledamöterna för
ev. redigering i annan färg, så att vi inte behöver justeringsförfarande.

Förutom de synpunkter från Tapio Alakörkkö som bilagts anteckningarna framförde han på
mötet följande:

• Den nationella auktorisationen är en kvalitetssäkring av guideförmågor för alla typer av
guider. Med andra ord ett slags nationellt grepp för alla slags guider.

• SveGuide går som förbund ut med en röst och organisation för alla typer av guider.
• Man kan utvidga begreppet turistguide till guide för att öppna upp för alla typer av guider

för att på så sätt skydda begreppet turistguide.
• Man kan annars ha flera olika kategorier av medlemmar. Turistguideföreningar, andra

typer av guideföreningar, exempelvis naturguideföreningar och enskilda guider med
auktorisation.

• Positivt inom SveGuide till möte med VISITA
• Bra och viktigt med samarbete med utbildningsanordnare och turistorganisationer.
• Utvecklande synpunkter i bilaga 1.

Alexandra Turganova Lööw

• Nationell guideauktorisation är ett bevis på generell lämplighet och kompetens att utöva
guideyrket. Medlemskap i SveGuide ska vara ett krav för att kunna erhålla nationell
auktorisation i form av intyg och badge.

• För "privatister" som önskar att bli auktoriserade turistguider ska ett skriftligt
auktorisationsprov anordnas för att styrka deras sakkunskaper.
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• Positiv att ta bort "turist" i turistguide i Nationell guideauktorisation men behålla
Auktoriserad turistguide som kategori om man bestämmer sig för att införa olika
medlemskategorier inom SveGuide.

• Positiv till möte med VISITA i juni, med målet att SveGuide ska vara en respekterad
samarbetspartner till VISIT A. Önskvärt ett avtal med VISIT A och specificerat vad
VISITA hjälper oss med för att komma åt marknaden. VISITA ska infria sina löften om
att marknadsföra nationellt auktoriserade guider på sin hemsida genom att
tillhandahålla register och arbeta för att bl.a. turistbyråer ska i första hand vända sig till
auktoriserade guider vid bokningar. Det är viktigt att fastställa att det är SveGuide och
inte VISITA som äger den nationella guideauktorisationen.

Patrice Worth

Förutom de synpunkter som finns bilagda framkom följande:

• Nationell auktorisation = kunskapsgaranti och kvalitetsstämpel.
• Begreppet ska vara guide och inte turistguide. Turistguide kan tilläggas på badgen i

efterskott.
• Vi bör fråga de stora föreningarna var de står i auktorisationsfrågan.
• SveGuide kan gOdkänna privatister, som då får en badge, där det framgår att guiden

endast är auktoriserad som guide.
• Fler synpunkter under bilaga 2.

Eva Lindgren

Kompletteringar till Eva Lindgrens inskickade synpunkter som finns bilagda (bilaga 3.)

Ja till att utvidga begreppet från turistguide till guide. Vi bör bredda oss.

Privatister ska visa dokumentation på sakkunskap som SveGuide får godkänna. Ingen vet hur
mycket det kostat att få dessa kunskaper. "Jag vill, som jag skrev i mitt inlägg ha med -
utbildningar anordnade av enskild klubb, som borgar för kunskaperna - inte bara privatister."

Alla bör tillfrågas om dessa ev. förändringar och tankar. Här menar jag inte varje SveGuide-
medlem - utan förening och enskilda medlemmar.

Birgitta Ekesand

• SveGuide måste visa enighet var vi står.
• SveGuide måste ta större plats hos VISIT A.
• Begreppet turistguide bör utvidgas till guide för att öppna upp för fler.
• Styrelsen bör träffa VISITA snarast, gärna den 27/6 om VISIT A kan.
• Stadgarna får redigeras utefter SveGuides nya målbild. SveGuide ska vara en attraktiv

medspelare med synbart mervärde för medlemmarna.

Peter Winroth

• Nationell auktorisation = kvalifikation och förmåga att guida.
• Utöka begreppet turistguide till Nationellt auktoriserad guide/turistguide.
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• Privatister ska visa dokumentation på sakkunskap för SveGuide, som avgör om
medlemskap och kategori.

• Bra att uppvakta VISITA med en enad styrelse.
• Frågan om enkät får anstå till efter mötet med VISITA.
• SveGuide bör ha större inflytande i VISITA för att inte bli akterseglade.

Alexandra uppmanade styrelsen att kommentera främst välkomsttexten på nya hemsidan
sveguide.elfordig.se. "Hemsidan är vår gemensamma angelägenhet".

Två intressanta länkar att ta del av:

framtid.selyrke/guide

utinaturen. nu

Sekreterare Ordförande

Alexandra Turganova Lööw,

Protokolljusterare

C!OfYR ~Jh
Tapio Alakörkkö,

Protokolljusterare
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