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PROTOKOLL AGM Brno 19 OCH 20 NOVEMBER 2016 
 
Närvarande: (Exco) 
Efi Kalampoukidou (ordförande) 
Paulo Cosme 
Norma Clarkson 
Guido Lion 
 

Jane Pursell Briggs (sekretariatet) 
 
Lisa Zeiler    Handelskammaren  Österrike * 
Sebastian Frankenberger   Handelskammaren  Österrike 
Evangelos Alefantinos  Panhellenic Fed av TGs  Grekland 
Armelle Villepelet   FNGIC   Frankrike * 
Maren Richter   BVGD   Tyskland 
Wolther von Kieseritzky  BVGD  Tyskland * 
Marga Rijpstra   GUIDOR   Nederländerna  
Alexandra Santos   SNATTI   Portugal 
Juan Ignacio Vásquez   CEFAPIT   Spanien 
Neal Doherty    AATGI  Irland 
Dianne McGuiness  STGA   Storbritannien  
Themis Halvantzi-Stringer   APTG   Storbritannien * 
Diana James   WOTGA   Storbritannien 
Richard Palmer  British Guild  Storbritannien 
Elzbieta Kusina  Polen  Polen 
Marina Sedlakova   Tjeckien   Tjeckien 
Stanislav Voleman   Tjeckien   Tjeckien * 
Birgitta Ekesand   SveGuide   Sverige *  
Elisabeth Daude   SveGuide   Sverige  
Alexander Osipov   Ryssland  Ryssland 
Jozsef Schneidgen  Ryssland  Ryssland * 
Ardiola Alicaj   Albanien  Albanien * 
Adrian Mitrovasili  Albanien  Albanien 
Kirsten Wedgwood  Danmark  Danmark 
Yanina Gavrylova  Ukraina  Ukraina 
Oksana Vorobiova  Ukraina  Ukraina 
 
*Talesperson 
 
 
 

§1  Ursäkter från icke närvarande. Observatörer inbjudna till årsstämman 
Efi började med att tacka Stanislav och Marina och hela det Tjeckiska teamet inkluderande alla som 
guidat. Närvarande är 16 länder inklusive Albanien som kommer att bli medlemmar. Länder inte 
närvarande Lettland, Estland, Cypern (fullmakt till Grekland) och Italien (fullmakt till Frankrike) De 
närvarande presenterade sig och totalt röstetal 13 plus 2 fullmakter.  
Neal från Irland valdes till moderator för mötet. 

  
§2 Godkännande av föregående årsmötesprotokoll 
Norma presenterade protokollet från AGM i Moskva som godkändes med 15 röster och lades till 
handlingarna. 
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§3 Frågor som kom upp på senaste mötet i Moskva men som inte inkluderades på 
dagordningen 
FEGs säte är i Paris och adressändring har skett från Annie Passots hus (avlidit) till 
FNGICs adress. Postadressen är till SNATTI:s kontor i Portugal. 
 
 

§4 Medlemskap - nya medlemmar och ansökningar, nya kontakter 
Estland är en av de nya blivande medlemmarna som ansökt i år. Styrelsen har erhållit ansökan om 
medlemskap som mötet nu fick godkänna. Därefter följde den nya Krakow Federationen, som har 
medlemmar över hela Polen, med säte i Krakow. Den nationella Ukrainska föreningen har betalat för 
medlemskap 2017/2018. Vi röstade för ett godkännande av medlemskap för dessa tre länder. Godkänt 
med 15 röster var. Albanien som var närvarande som observatörer, inbjudna av FEG, har precis beslutat 
att bli medlemmar i FEG.  
 

§5 Rapport från sekretariatet, möten på vilka ordföranden och styrelsen har deltagit  
1. Ordförande Efi berättade om sitt besök till Ukraina i februari för att presentera FEG för de 
ukrainska turistguiderna och mötet hos Ekonomidepartementet med chefen för 
turismdepartementet samt utbildningsplanen EN 15565. 
 
2. Nästa besök var till Aten, en EU finansierad projekt konferens, inbjuden av Ivor Ambrose av ENAT, 
involverad i ett annat projekt ”Elevator”, som också har att göra med tillgänglig turism. Efi presenterade 
FEG och turistguidernas arbete när det gäller tillgänglig turism. 
 
3. Hon representerade FEG i Bratislava, Slovakien, på det årliga EU European Tourism Forum.  
 
4. Hon åkte till Polen på inbjudan av den polska turistorganisationen och av TG/trainer 
av EDUGUIDES. 
 
Norma är perfekt att representera FEG i EU eftersom hon arbetat i Bryssel och är också advokat. Hon 
rapporterade att ”Tourism Manifesto Initiative” är turistintressenter som samlas som vill att 
kommissionen håller sig närmare sina rötter. Vi blev tillfrågade i Moskva om vi ville vara en del av 
Manifesto och FEG gick med på det då. Manifesto introducerades december 2016 och 38 organisationer 
har anmält sitt intresse. En styrgrupp har bildats för att presentera Manifesto runt bland institutionerna 
i Europa. www.tourismmanifesto.eu 
 
Normas andra möte i Bryssel var ”European Single Market Forum” som handlade om att reformera 
regleringen av yrken, resultaten av den ömsesidiga utvärderingen och vägen framåt och deras försök till 
avreglering. 
Den enda studien där turistguider nämns hade att göra med Polen där turistguiderna hade blivit 
avreglerade för 2 år sedan vilket hade skapat kaos och instabilitet på marknaden. 
Norma nämnde att genom avreglering av turistguider har kunderna ingen aning om de får en god 
service eller inte. Norma hade, i varje fall på mötet, möjlighet att främja kvalifikationer genom 
EN 15565. 
 
Themis, som representant för FEG, åkte två gånger till Bryssel, först i februari för den formella 
presentationen av kvalificeringsdirektivet.  
Utav 35000 ansökningar för gränsöverskridningstjänster utfärdades endast ett professionellt kort för fri 
rörlighet som var avsett för sjuksköterskor. 
En representant från ”the Mountain Guides Association”, som tyckte att det nya förfarandet var ännu 
mera byråkratiskt än tidigare, representerade turistguiderna. 
      
Det andra mötet som Themis närvarande vid handlade om det kulturella turiståret under 2018.  

http://www.tourismmanifesto.eu/
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Themis kommer att närvara den 29 november vid den europeiska turistdagen i Bryssel, som 
representant för FEG, och kommer att plocka upp förslag och idéer därifrån. 
Efi berättade att FEG, som blivit tillfrågade, har skickat ett brev med förslag på några av de 
transeuropeiska spår till Ana Claudia Tapardel vid MEP.  
En del av dessa finns redan på hemsidan www.cultutalroutes.net. Vi kan ta kontakt med researrangörer, 
resebyråer och platser/museer med dessa idéer om nya resvägar och ha ett möjligt samarbete mellan 
FEGs medlemmar från olika länder.  
 
Guido kommer att representera FEG i Venedig i ett 3 dagars möte angående åldersvänlig turism. 
Iñaki representerade FEG på ”Europa Nostras” årsmöte i Madrid som är viktigt för FEG i fråga om public 
relations. En rapport, från mötet, kommer att sammanställas från mötet av Iñaki. 2018 blir det kulturella 
arvets år och 2017 är året för hållbar turism. Efi efterfrågade sätt/idéer från medlemsländerna om hur vi 
kan marknadsföra oss turistguider. 
 
Rapporter från medlemsländerna  
 

Irland - Neal 
Operatörer kräver nu korrekta, relevanta försäkringar för guiderna. Kraftig ökning av turismen med + 
13% under 2016. Många besök ifrån USA. De har en ny hemsida med många problem men den sköter 
mycket av administrationen bakom kulisserna. Det förekommer många ”free tours” men han tror 
egentligen inte att många kunder går förlorade i och med dessa då han anser att många av ”free tours” 
kunder ändå inte skulle betala för en guidning. 
 

Grekland - Evangelos 
Turistguideutbildningsskolorna är stängda sedan 2010 och ny lagstiftning krävs för att öppna upp dom 
igen vilket kommer att ta tid. De grekiska turistguiderna jobbar för att de skall öppnas igen och för 
implementeringen av EN15565 i utbildningarna. Det förekommer också ”free tours” och dessa tar jobb 
ifrån de grekiska turistguiderna. 

Nederländerna - Marga 
Har haft ett bra år, kanske mindre antal italienare, pga. av Bryssel attackerna. Några av städerna, som 
Amsterdam, upplever en överbelastning av turister. Detta för att myndigheterna kräver att bussarna 
skall stanna med grupperna nära centralstationen och sedan måste de gå därifrån. Detta är ett stort 
problem framförallt för amerikanska besökare. Marga kunde inte närvara vid sin förenings årsmöte där 
det röstades för ett medlemskap i föreningen utan att ha Guidros utbildning. 

Polen - Ela 
Problem har förorsakats av avregleringen av turistguider 2014. 1978 blev Krakow utsedd till UNESCO 
världsarv. Krakow är den andra staden i Polen men den mest turistiska av dem alla i Polen. 

Portugal - Alexandra 
De hade ett väldigt bra år med en avsevärd ökning i Porto. Även om Portugal nu är avreglerat så 
genomför SNATTI sina egna examinationer för att certifiera turistguider. Researrangörer konsulterar 
dem om guider är kvalificerade eller inte. De guidade och gav T-shirts till en grupp av barn med texten 
på att de blev guidade av en kvalificerad guide vilket var en mycket bra publicitet för dem. 

Spanien - Iñaki 
De har i Spanien 17 olika regioner. 12 av dessa har examinationer och är reglerade. CEFAPITs hemsida 
har rutinproblem. CEFAPIT representerar 90% av landets  turistguider. I Toledo får endast de guider 
guida som genomgått Katedralkursen. De har delat ut priser till monument som haft ett bra samarbete 
med turistguiderna. 

Sverige - Birgitta 
Vi har haft en ökning av 10% när det gäller turismen i Sverige. Medlemskapet i VISITA  och ett samarbete 

http://www.cultutalroutes.net/
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har inneburit en utveckling av ett projekt  för en kvalitetssäkring av guideyrket och erhållandet av en 
nationell auktorisation för våra turistguider. Totalt 455 av 650 turistguider har ansökt om den nationella 
auktorisationen fram tills den 15 april 2016. Det arbetas på en manual och handlingar för en 
yrkesbedömarkurs av guideyrket som kommer att genomföras den 9 februari 2017. 

Ukraina - Elena 
De är väldigt glada för att de blivit medlemmar i FEG och att vara närvarande vid mötet. Deras nationella 
myndighet har nyligen implementerat EN15565 i ett dekret. För några år sedan behövde turistguiderna 
en licens som makulerades, för två år sedan, så nu är det inte reglerat längre. Det  innebär nu att 
okvalificerade personer, som lärare, kan guida. Nu försöker de med självreglering. 

Storbritannien - Themis 
De hade 31 millioner besökare 2015 med en förväntad ökning under 2016 till 36 millioner. På grund av 
av växlingskursen av pundet gynnas utländska besökare. Både Wales och Skottland har sett ökningar 
under året. I Wales, framförallt i Cardiff, drar de nytta av kryssningar som anlöper Liverpool. 
APTG-London fortsätter att försöka att höja profilen av guiderna och i år genomförde T-GUIDE FEG och 
ENAT en kurs i Parlamentet varav tre guider blev godkända och två till är på gång. 
 

Österrike - Lisa 
Österrike har varit landet i framkant när det gäller reglerade guider men den här sommaren har det varit 
flera avregleringar av koalitionsregeringen. Detta skulle ske i januari 2017. Detta kan ta tid då regeringen 
strider inom sig själva men kommer sannolikt att ske. Vi ser på Portugal som ett gott exempel att ta 
efter om avregleringen sker. 

Tjeckien - Stan 
De har också haft ett bra år. Regeringen håller på att förbättra säkerheten när det gäller kontroller vid 
entréer vid turistplatser. Inga framsteg i frågan om reglering av turistguider. Tillsammans med 
Handelskammaren har de introducerat en ny standard när det gäller cyklingsturer. 

Danmark - Kirsten 

De har varit fackförening sedan 1978 så deras guider har två olika arvoden. En för avtalskunder och en 
för icke avtalskunder. Totalt är de 278 aktiva guidemedlemmar. De slickar fortfarande såren efter att ha 
förlorat ett domstolsfall då de tog en researrangör (Best Destination Partners) till rätten, efter ett 
påskrivet avtal, för att de utbildat sina egna guider. Totalt 307 kryssningar under 2016. De har nu en 
sekreterare och en ny hemsida. De har använt mycket pengar för uppgradering av ”Google Search” som 
har resulterat i 250 uppdrag. De tittar nu på specialiserade turer. 

Frankrike - Armelle 

Har en reglering endast vid olika turistplatser, inte för övrigt, där vem som helst får guida. 
Departementet för Turism vill ge badgen till personer med en magisterexamen, med ett års erfarenhet, 
utan kvalifikationer. Därför genomförde de en demonstration mot detta vilket var en kostnadsfri mycket 
bra publicitet för dem. 

Ryssland - Sasha 
Turiståret har varit bra men inte som 2014 innan problemen med Ukraina och Krim med en minskning 
av europeiska besök. De förlorade 40% av de franska besöken men i år bara 20%.  
De har ett behov av guider som kan udda språk såsom kinesiska, persiska och andra språk. De har därför 
startat ett nytt program tillsammans med de ryska myndigheterna för att försöka få turistguider att lära 
sig språken eller att få de som talar språken att bli turistguider.  
De har 400 000 kinesiska besökare varje år.  

Tyskland – Wolther 

BVGD representerar hela landets turistguider som en paraplyorganisation och fackförening för 7000 
turistguider. De fortsätter med seminarier och ett växande nummer av turistguider avslutar sina 
utbildningar enligt den europeiska standarden EN15565 på så sätt upprätthåller de kvalifikationerna.  
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Italien - Guido 

I Italien är, sedan 2013, guiderna kvalificerade på en nationell basis. De har 20 regioner med olika regler 
och myndigheter så inom kort kommer det att genomföras en folkomröstning om var regelmakten 
kommer att ligga hos staten eller regionerna. Detta gäller inte enbart turistguider utan många yrken. De 
är mycket bekymrade över begäran om tillfälliga och temporära tillhandahållande av tjänster då över 
400 personer har ansökt till italienska regioner om att få guida på gränsöverskridande tjänster av vilka 
200 slovaker detta år. De är i själva verket reseledare. 

 
Albanien - Ardala 
Albanien var oreglerade tills för tre veckor sedan men det röstades nyligen, enligt lag, för att bli 
kvalificerad och certifierade som turistguider. Det blir Turistdepartementet som kommer att utfärda den 
slutgiltiga badgen. Enligt lag så kommer de också att ackreditera institutionerna som kommer att 
erbjuda yrkesutbildning.  Föreningen har ansökt om att vara en av utbildningsanordnarna eftersom de 
har 5 WFTGA ackrediterade utbildare sedan 2004 samt ytterligare en blir ackrediterad under 2016.  

 
EFi tyckte om idén, som Spanien nämnde, att de börjat med att dela ut pris till monument. Detta 
kunde vara något som vi i FEG skulle kunna börja med också och dela ut till tillgängliga 
turistplatser/monument/museer. 

Vi har vår Facebooksida som kallas FEG Tourist Guides som ni är välkomna att ”gilla”.  Informera gärna 
vidare till era medlemmar hemma om den. Vi publicerar nyheter, evenemang, länkningar, föreslagna av 
medlemmarna i FEG som BVGD och London Guide, samt artiklar och nyheter om arkeologi, kultur etc. 

§7 Inbjudningar till FEG och FEGs marknadsföring/synlighetsrapport  

VisitEurope, den officiella EU turism marknadsföringshemsidan, har äntligen efter påtryckningar från 
FEG, länkat oss, inte bara till VisitEurope, men också till European Travel Committees hemsida. 
 
Vi har skapat en FEG profil för ”Travel Massive Tourism network” (som startades i Australien) där vem 
som helst kan skapa en profil utan kostnad. Det är som en nätverkssida för turistindustrin. Där hittar 
man bl.a. PR-evenemang. 
 

Norma och Themis följer upp om det kan vara något av intresse när det gäller musikvandringar vid ett 
möte i Liverpool. 
 
EURAIL är en organisation för tåg som organiserar resor med tåg som är intresserade av FEG och ett 
möjligt samarbete. 
 

 

§8 European Tourism Forum 2016, Bratislava – Slovakien 
Europeiska Turismforum 
 
Efi rapporterade: 
Följande tre ämnesområden diskuterades: 
 
Beskattning, digitalisering och delningsekonomi 
 
När det gäller momssatser – EU-kommissionen ville ändra momssatsen till att vara standard inom 
länderna i Europa. Resebyråerna har gjort påtryckningar för detta, då de har svårt att kalkylera 
slutpriser, eftersom momssatsen är olika i varje land. Kommissionen presenterade detta för 
Europarådet, vilket är ekonomidepartementen i varje EU medlemsland, men Europarådet avslog 
Kommissionens förslag, då varje land vill kontrollera sin egen moms, så en eventuell förändring i frågan, 
kommer att ta lång tid. 
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Den viktigaste panelen för turismen var delningsekonomin. Vilket inkluderar Airbnb, Couch Surfing, 
BlaBla, Uber, Tours by Locals, Free Tours etc. vad som helst som erbjuds till besökare framförallt av icke 
professionella. Sasha berättade att i Ryssland finns det nu ett företag som erbjuder en Uber liknande 
app genom vilken man kan ringa guider. 

Vårt brev kommer att beröra områden som berör oss som turer genom Tours by Locals och Free Tours. 
Brevet kan användas för myndigheter inom EU och icke EU länder. Riktat till den det berör. Tours by 
Locals har en blandning av kvalificerade guider och inte. Vi har arbetat tillsammans med WFTGA när det 
gäller Tours by Locals och Viator för att avlägsna icke auktoriserade guider på deras portaler. Viator har 
avlägsnat de guider som inte är auktoriserade guider på vår begäran men Travels by Locals har vägrat. 
Båda erhåller kommission på varje guidad tur. Har vi inget avtal med dem kan de göra som de vill. Vi 
kommer att bevaka detta. Vi hoppas att hotellinnehavarna (HOTREC), som är mycket mera kraftfulla än 
vi även kämpar för oss, eftersom vi är den svagaste länken i kedjan. 

§10 EU föreslagna finansierade projekt för FEG och medlemmar 
T-GUIDE var ett sådant Leonardo finansierat projekt men det var svårt att ta del av då vi inte har en 
heltidsanställd och inte är vinstdrivande.  

Vi har ett projekt på gång, men kan inte säga så mycket om det, eftersom det ännu inte är godkänt. Det 
kallas ”Euro-African imprints in European Cultural Heritage”. FEG skall då leverera seminarier 
kostnadsfritt till turistguider från sju olika europeiska länder där alla rese- och leveranskostnader är 
täckta av EU finansieringen. Involverade är Österrike, Tjeckien, Frankrike, Sverige, Portugal, Spanien och 
Storbritannien. Blir detta godkänt så blir vi endast externa medarbetare utan någon vinst för FEG men 
turistguiderna kommer att kunna dra nytta av de tre seminarierna och FEG av synligheten i kulturen. 
Detta är för auktoriserade guider och antalet som kan närvara är flexibelt, vi har sagt 30-50 st., på varje 
plats.  Lisa frågade om turistguiderna har tillgång till EU medel i fråga om utbildning och Norma lovade 
att hålla oss uppdaterade. 

§11 Moderniserad FEG hemsida - Publicerad i oktober 2016 
Den nya hemsidan är anpassad för såväl mobil som läsplatta. Vi har fått denna hemsida för ett bra pris. 
Den är mer modern och har fler foton av guider med grupper och färre med monument i städer. Vi 
efterfrågade fotografier med guider och grupper av våra guider men försöker att se till att inga ansikten 
av kunder syns. Foton olika slag kan vara med för att visa på variationen av vårt arbete. 
 

§12 Top Tourist Guide Portal (ex Fair Deal Tours Portal) rapport och FEG samarbete 
Carlos redovisade (genom mailkontakt) en förlust för portalen på – 4995.23. och att nu är 700 guider 
registrerade på portalen. Det beslöts att inte ta ut någon kostnad för den andra halvan av 2016 i hopp 
om att flera skulle registrera sig. Mer än 300 har raderats för de inte var medlemmar i FEG. Norma 
informerade om att FEG hade fram tills slutet av 2016 att avtal med FDTEu. FEG kommer framledes inte 
att finansiera portalen. Vi kanske kommer att fortsätta att stödja med marknadsföring och vi förväntar 
oss att Carlos kommer att göra en donation till FEG om portalen börjar gå med vinst. Norma underströk 
att detta är den enda portal med en garanti att endast auktoriserade guider accepteras och finns där. En 
portal utan mellanhänder. Varje förening får ett mail automatiskt vid registrering av en ny guide för att 
verifiera att personen i fråga verkligen är auktoriserad guide. 
Jane presenterade förbättringarna av portalen såsom att den är helt krypterad, med sektioner för 
favoriter – Guides and Tours - och förbättrat sök. Birgitta frågade om WFTGAs deltagande i portalen, 
med alla sina medlemmar, som diskuterades om och intentionen var vid mötet i Moskva. Efi svarade att 
de förmodligen inte har nått någon överenskommelse. Sverige har haft problem med att få saker och 
ting ändrade i portalen som har varit felaktiga trots flera påpekanden. Sekretariatet kommer att vara 
mellanhand för att lösa detta. Sebastian säger att vi behöver statistik på portalen annars är det slöseri 
med pengar. 

EFi informerade mötet att Albanien nu har betalt och mötet beslutade att godkänna dem som 
medlemmar. 
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§14 FEG Training Consultancy Group (TCG) rapport 
Norma presenterade Viola Lewis. Hon har arbetat under många år för FEG Training Consultancy Group. 
Uppdraget var att uppdatera utbildningsmaterialet och lämna in allt underlag till FEG. 
 
Viola ställde frågan till mötet om FEG skulle erbjuda CPD och seminarier? 
Hur skall vi på bästa sätt erbjuda seminarier och utbildning under möten? 
 
Det har varit svårt att få deltagare till detta vid AGM mötena under åren. 
 
Diskussioner fördes kring ämnet.  
Lisa sa att det borde göras mera skräddarsydda kurser anpassad till det behov som finns på plats. 
Efi nämnde att vi har beslutat att vi skall investera i utbildning och vi nu inte kan stoppa processen, som 
är igång, när så mycket arbete har lagts ner. Vi måste se till att det fungerar och att man går på 
kurserna. Evangelos påpekade att många förmodligen inte vill gå på utbildning när utflykter erbjuds, 
samtidigt under AGM, då man inte vill missa dessa.  
Armelle föreslog att ha PR-videor så folk inte missar all information som nu har skickats per mail 
angående seminarier och utbildning. På hemsidan finns de olika kurserna som erbjuds. 

 
§15 T-GUIDE – Guida personer med inlärningssvårigheter ny FEG & ENAT kurs 
När T-GUIDE manualen erhölls så inrättades den nya kursen av TCG som består av fyra delar: lite e-
learning på internet genom att göra en snabb quiz och sedan en skriftlig FEG/ENAT bedömning, därefter 
närvara vid en heldagskurs genomförd av FEG som avslutas med att genomföra en verklig guidetur med 
personer med inlärningssvårigheter åter hemma vid en plats som du väljer inom en tidsperiod av sex 
månader. Nästa steg blir att guiden skickar sin samlade dokumentation till T-GUIDEs tränare som skickar 
den vidare till T-GUIDE utskottet. Vid positivt svar blir guiden certifierad av FEG och ENAT och blir listad 
på följande hemsidor: FEG, T-GUIDE och ENAT samt på Facebook. 

Frågan kom upp om kostnaden, som då är beroende av land, men i Storbritannien låg kostnaden på ca 
£345 men är olika beroende på, som sagt, vilket land. Det är viktigt att ha i åtanke att alla kostnader är 
inkluderade för utskottet för att granska dokumentationen, den skriftliga bedömningen, ENAT och FEG 
avgifter för certifiering och konsultation vid förberedelser så ungefär 6 månaders tid behövs innan en 
turistguide är certifierad. 

§16 FEG utbildares ackrediteringsrapport 
Viola förklarade att i Moskva godkändes FEG utbildares nya ackrediteringskriterier.  
Nya riktlinjer fastställdes för portföljen.  

Viola ber de framtida organisatörerna av årsmötena att göra seminarierna tillgängliga i framtiden. Vi har 
dedikerat en mailadress för FEG utbildningen training@feg-touristguides.org som försäkrar en 
kontinuitet och effektivitet i kommunikationen.  

§17 Certifiering av träningskurser för turistguider och EN15565  
Detta har täckts under ovan paragraf. 

§18 FEG framtida utbildningspolicy rapport och nya kurser 
Det har beslutats, av styrelsen, att erbjuda en sponsrad ”Sharing Best Practice`” (SBP) sex dagars kurs 
och kanske längre fram en sju dagars kurs ”Train the Trainer” för FEG. En kandidat från var och en av 
FEGs medlemmar. På så sätt vidgar vi polen av utbildare, språk och en spridning bland länderna. FEG vill 
att vi undersöker och sprider detta och se om det finns någon lämplig kandidat. Själva kursen sponsras 
av FEG men övriga kostnader får kursdeltagaren stå för själv eller kanske förbundet eller föreningen kan 
bidra. Kurserna genomförs under lågsäsong. 

§19 ETAG, ETC och CEPLIS nyhetsrapport och aktivitet 
Den Europeiska Resedepartementet (ETC) har lagt till en länk och logotyp på hemsidan VisitEurope och 
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också deras företagssida. CEPLIS telegrammen skickas ut. ETAG-European Tourism Action Group är på 
gång att lösas upp så deras logotyp har tagits bort från FEGs hemsida.  

§20 Revisorer och skattmästarens rapport av räkenskaperna får året med avslut den 31 
oktober 2016 
Förslag under mötet från Wolther att styrelsen skall, istället för att presentera kvitton på faktiska 
kostnader, erhålla en fast summa per dag. Efi frågar om han har ett förslag och förslaget var då 50 EURO 
för generella utgifter som mat och kaffe. Mötet röstade för förslaget med 15 röster. 
Räkenskaperna godkändes enhälligt med 15 röster. 
 

§21 Presentation av budget för 2017  
Budgeten godkändes enhälligt med 15 röster. 

 
§22 Datum och möten för FEG EGM och AGM 2017/8 och andra möten 
Irlands åtagande att genomföra årsmötet 2017 kommer nu att fastslås genom att ett avtal skrivs på 
mellan FEG och Irland.  Dublin föreslår att genomföra årsmötet mellan datumen den 21 till 26 november 
2017. Det är tisdag till torsdag. Det kommer att bli billigare än Berlin men dyrare än Brno. 
Förslag på AGM 2018 Österrike och Moskva 2019. 

§23 val av två styrelsemedlemmar, suppleanter och revisorer 

Paulo och Guido blev omvalda, som styrelsemedlemmar, med 15 röster var. 
Lisa och Themis omvaldes, som suppleanter, med 15 röster var. 
Armelle omvaldes, som revisor, med 13 röster. 
Iñaki nyvald med 13 röster som revisor. Efi fortsätter som ordförande. 


