
fredag den 28 juli 2017 

Till medlemmar inom Sveriges Guideförbund och till 

arbetsgruppen/FSAG inför extra beslutad föreningsstämma i oktober. 
 

I anslutning till de något tumultartade årsmötesförhandlingarna i Linköping åkte vi hem ganska 

upprörda och ledsna. Hur kan det komma sig att vi åter ska riva upp de i 2014 beslutade stadgarna 

om rösträttsregler, som man jobbat fram och diskuterat ett antal år. Dessutom blev det en livlig 

diskussion om det av föreningen genomförda samarbetet med Visita om att SveGuide legitimationen 

ska uppgraderas och att medlemmar anslutna till SveGuide nu är Nationellt Auktoriserade Guider. En 

välkommen förändring som borde stärka medlemmarnas i sin yrkesutövning internationellt. Så varför 

inte anpassa stadgarna till genomförda förändringar?  

I skrivande stund har vi fortfarande inte fått översänt protokoll från årsmötet, inte heller är vi riktigt 

säkra på vad som ska beslutas på den extra föreningsstämma som ska avhållas i höst.  

Föreningen SkåneGuide upplever inte underlaget för översyn av röstregler till årsmötet som speciellt 

välformulerat med hänsyn till demokratin inom föreningen. Vi hoppas att arbetsgruppen/ FSAG tar 

ett helhetsgrepp när nu demokratin inom föreningen ifrågasätts. Till detta vill vi gärna att 

arbetsgruppen och oktobermötet diskuterar följande frågeställningar. 

Hur kan Sveriges Guideförbund öka medlemsnyttan så att vi kan få duktiga och etablerade guider att 

ansluta sig till Sveriges Guideförbund?  

Många etablerade guideföreningar i Sverige är inte medlemmar i SveGuide. Det finns inga 

föreningsanslutna guider i Blekinge, Öland, Gotland, Dalsland, Värmland, Närke, Västmanland, 

Uppland, Gästrikland, Hälsingland, Medelpad, Härjedalen, Jämtland, Norrbotten, Lappland. Vi 

föreslår att arbetsgruppen tar kontakt med ett antal icke-anslutna guideföreningar för synpunkter.  

Många föreningar är små och har inte ekonomi att skicka delegater till årsmöten. Traditionen är att 

man betalar privat för att delta i årsmöte och program, där programmet ger möjlighet till utbyte av 

erfarenheter med kolleger i andra delar av Sverige.  Kan man delegera rösträtten i FSAGs 

rösrättsmodell, eller är det endast de som har råd att resa, välkomna att rösta på en årsstämma? Är 

det bra att en storstadsförening har all makt inom en nationell förening. Är inte detta ett problem för 

demokratin inom föreningen?   

Vi föreslår att arbetsgruppen kartlägger dagens röstfördelning per förening, samt presenterar väl 

genomarbetade förslag på ny röstfördelning per förening för samtliga förslag och resonerar kring 

konsekvenserna och incitament för föreningar och/eller enskilda att söka medlemskap i SveGuide. 

Vi ser gärna att arbetsgruppen diskuterar och presenterar förslaget om en förening = en röst, där 

SveGuide finansierar reskostnad och boende för delegater med rösträtt som deltar på årsmötet. 

För att täcka omkostnaderna för detta kan man tänka sig att man bör höja medlemsavgiften. 

Vi behöver en modell för inflytande som stimulerar medlemskap i Sveriges Guideförbund i hela 

Sverige som stärker medlemmarna i sin unika roll som förmedlare av kultur, natur och samtid; 

samtidigt som Sveriges Guideförbund också har en viktig roll genom att representera vår yrkeskår 

och bevaka branschen nationellt och internationellt. 



Vi inom Föreningen SkåneGuide ser att den nationella auktorisationen är ett lyft för oss guider som 

yrkesgrupp. Endast några enstaka medlemmar har valt att inte förnya sin legitimation. Vi är med våra 

runt 60 medlemmar en förening som arbetar aktivt med att erbjuda utbildning och gemensamma 

träffar under året för att stärka gemenskapen. Vi har som ambition att fortsätta profilera oss som 

Nationellt Auktoriserade Guider i Skåne. En yrkeskår som arbetar professionellt med värdskapet i 

Skåne.  

Hur ser arbetsgruppen/FSAG på framtiden för föreningen Sveriges Guideförbund?  

Vem kan vara medlem i Sveriges Guideförbund? Även guider utan legitimation? Just nu finns det 

ingen legitimation för de som är auktoriserade guider, endast för våra nationellt auktoriserade 

guider? Endast föreningar eller endast enskilda medlemmar, eller både och som det är idag?  

Vi föreningen SkåneGuide tycker det är viktigt att Sveriges Guideförbund arbetar för att alla Sveriges 

professionella yrkesutövande guider har möjlighet att ansluta sig, vi ser det som viktigt att få med så 

många som möjligt, tillsammans ska vi göra Sverige mera attraktivt som turismmål och arbeta för att 

arbetsvillkoren förbättras och att yrkeskompetensen upprätthålls. 

Hur ska vi organisera föreningen för att kunna ta demokratiska beslut? Hur mycket byråkrati mäktar 

vi med att administrera? Vi vill här påminna om att vi är en gemenskap av ideella föreningar som 

arbetar oavlönat på fritiden. Vi tror på det ska vara enkelt att förstå och enkelt att administrera och 

genomföra. 

Hur ska föreningen arbeta för att stärka guiderna i sin yrkesutövning?  

Vi arbetar lokalt inom SkåneGuide med arbetsgrupper underställda styrelsen för att lösa olika 

uppgifter. Utan engagerade medlemmar hade vi inte åstadkommit hälften. Det är genom denna 

gemensamma problemlösning som vi inom föreningen stärker gemenskapen och stödet för enskilda 

medlemmar. Är det en modell som kan utnyttjas även nationellt? 

Som exempel anser vi momsfrågan som mycket viktig, borde vi inte i högre utsträckning arbeta med 

arbetsgrupper underställda styrelsen, dels för att öka kunskapsspridning i frågan dels för inhämtning 

av synpunkter från hela landet. 

Vi önskar er en fortsatt skön sommar och hoppas på att snart få översänt protokoll från årsmötet och 

väl genomarbetade underlag inför den extra beslutade föreningsstämman i oktober.  

 

Med vänliga hälsningar, 

Föreningen SkåneGuide genom Nan Vendel 

Kerstin Helander, Anna Töörn, Anette Larsson, Lisbeth Nilsson, Mia Rylander  


