Bilaga 1 till Gotlands Guideförenings årsmötesprotokoll, 2018-02-17
§13. Önskemål att påminnelse om årsavgift endast går ut till de som ej betalat. Även önskas
uppdatering så medlemslistan blir aktuell med mejladresser och telefonnummer. Styrelsen
ser över förslaget.
Frågan om det går att även uppdatera vilka som är aktiva och på vilka språk tar styrelsen
också med och ser över om ett sådant omfattande arbete är möjligt eller ens lagligt utan
godkännande av varje medlem.
§14. Frågan om lika lön för lika arbete togs upp och diskussion följde. I underlaget för lika
lön-frågan ligger att det kan anses vara samma sorts arbete guiden förväntas klaras av, för
både auktoriserad som icke auktoriserad guide. Det kan då tyckas orättvist att arvodet är
olika. I förslaget ligger också att det bör vara självklart att varje guide hela tiden förkovrar sig
och håller sig uppdaterad om Gotland.
Då denna fråga sitter väldigt tätt samman med själva auktorisationen blir det ibland svårt
att skilja på de båda delarna, arvode och auktorisation.
Här följer några synpunkter som kom upp:


Vi bör behålla auktorisation som en kvalitetsstämpel.



Eventuellt kan auktorisationen uppdateras/moderniseras/förenklas, samt göras mer
tillgänglig. Bör även vara lätt att hitta information om hur den går till.



En medlem tycker att har man gått guideutbilning och därefter genomfört ett antal
guidningar som av besökarna ansetts bra så är man snudd på auktoriserad.



Lika lön för lika arbete.



Det ska löna sig att förbättra sina kunskaper.



En medlems förslag: Kan auktorisationen istället för att kopplas till lönen, kopplas till
arbetet, att guiden får fler och mer avancerade uppdrag?

Sen kom frågan upp hur länge en auktorisation gäller, om person ej guidat på länge, var väl
lite oklart men enligt medlem gäller ca tre år. En tidsgräns finns i teorin men inte i
verkligheten. Bör också ses över och klargöras.
(Efterskrift från ordförande om auktorisation: Det har, av tidigare styrelser, gjorts ett
mycket gediget arbete om auktorisationen och dess utförande, där hela proceduren beskrivs
tydligt. Där står om de tre steg som följer, svar på skriftliga Gotlandsfrågor, fördjupning inför
en panel bestående av representanter från Gotland Excursion, Fornsalen, Visby stift och
regionen. Slutligen en vandring på stan samt del av busstur, med nämnda representanter.)
SVEGUIDE

Jan Luthman berättade om SveGuide som är en nationell organisation som kostar pengar att
dels vara medlem i och bli auktoriserad i (se bilaga 2). Gotlands Museum Fornsalen har sökt
och beviljats pengar som skall användas till just guideverksamheten.
Jan Luthman, Lars Kruthof och Sofia Hoas har träffats och museet vill hitta former för vidare
utbildning och samarbete. Arbetsgrupp skall bildas. Även för någon samordning av guider
istället för att var och en av de som anlitar guider sitter och håller på ”sina egna guider”.
Vi är många som är skeptiska till nyttan att vara med i detta nationella nätverk när vi är
guider här på ön men en synpunkt från medlem är att vänta och se vad som händer och att
det kan bli en fördel att ha SWEGUIDEs certifiering för att få uppdrag.
Jan Luthman berättar även om guideutbildningarna som han håller i varje vår och höst och
att det alltid är många sökande till dom!

