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Hej SveGuider! 
 
Ordföranden har ordet. 
 
Jag hoppas att ni har varit ute på många guideuppdrag samtidigt som ni också 
haft möjlighet att njuta av sommaren. Jag har själv haft uppdrag i samband 
med ”Volvo Ocean Race” och en del kryssningsanlöp under juni och juli. 
 
Här kommer SveGuides första nyhetsbrev. Vi har ännu ej bestämt dess slutgiltiga form men vi 
räknar med att detta kommer på plats i samband med den nya hemsidan. Nu är det angeläget att 
ni får information om utbildningsdagarna i början på oktober och om nästa års stämma. I detta 
nyhetsbrev har vi tagit med lite information om FEG från Agneta Skoglund också.   
 
När det gäller undersökningen som FörTur gjort genom den enkät ni erhöll för att svara på så har 
det fallit väldigt väl ut då 62% har svarat. De återstående procenten har fortfarande möjlighet att 
svara!  Det vore bra om ni gjorde det för att få en så komplett bild som möjligt om hur det ser ut 
bland guiderna i landet när det gäller uppdrag. Enligt FörTur så behöver de ett gediget statistik-
underlag för att kunna presentera guidernas viktiga roll i media. 
 
/Birgitta Ekesand 
Ordförande i SveGuide 
______________________________________________________________________________ 
Förbundsstämma 2010 
 

VAR  2010  ? 
 

I månadsskiftet februari/mars 2009 var vi bjudna till Umeå för att hålla SveGuides 
förbundsstämma. Programmet och de praktiska detaljerna kring vistelsen var väl förberedda och 
dagarna bjöd på många givande intryck och erfarenheter. Det är nu med stort nöje och en smula 
bävan vi i Föreningen VästGötaguide vill axla ansvaret och välkomna Er alla till oss i 
Västergötland den 12-14 mars 2010.  
 
Temat för 2010 års förbundsstämma kommer återigen att beröra berättande och storytelling i 
kombination med resonemang  kring att jobba med ett turistiskt projekt i en bygd med stort 
kulturarv. Arnprojektet, som numera övergått i projektet Göta Rike, med startår 1998 har inneburit 
att trakten mellan Vänern och Vättern satts på kartan och många är de gäster som guidats i Arns 
fotspår. Vi bjuder Er nu att höra mer om projektet, filmerna om Arn och arbetet med lokal 
förankring. Temat för årets förbundsstämma är: 
 
    Från Arn till Birger jarl 
  -att engagera en bygd 
 
År 2010 är det 800 år sedan Birger jarl föddes och detta kommer på olika sätt att 
uppmärksammas. Bland annat storsatsar TV4 och gör en serie i 6 avsnitt som kommer sändas i 
början av året. Programledare är Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet och Martin 
Timell, känd från bland annat TV-programmet Äntligen hemma. Och vi kan nog yppa så mycket 
som att både Västergötlands museum i Skara och Varnhems Klosterkyrka där Birger jarl ligger 
begravd besökts av inspelningsteamet… 
 
Utförligt program och bokningsdetaljer kommer under hösten men boka gärna dagarna redan nu! 
 
Varmt välkomna! 
/Cia Lantz 
Ordf. Föreningen  
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Utbildningsdagar i Göteborg 
 
Så har då alla pusselbiter fallit på plats och vi ser fram emot att möta er på Göteborgs gamla 
utvandrarkaj – Packhuskajen. Tema för årets utbildningsdagar är emigration igår och idag. Vi skall 
vandra längs den legendariska emigrantgatan – Sillgatan – där rederierna låg tätt som sillen i en 
sillburk. Gatan heter idag Postgatan. Vi har hittat en underbar miljö att vara i dessutom. Gamla 
ärevördiga S/S Marieholm.  
 
Ni hittar all information i bifogad fil. Vi skickar också med en anmälningsblankett! 
Välkomna till Göteborg i oktober 
Wivan Mellberg 
__________________________________________________________ 
FEG meddelande  
Från FEGs sekretariat kan jag berätta att man nu håller på att sammanställa hur många 
turistguider de olika medlemsländerna har, hur mycket de arbetar, samt hur hög avgift 
medlemmarna  betalar till sina landsförbund.  
Detta är något som jag (genom interjuver) började forska i under mötet på Mallorca för att kunna 
delge till SveGuides medlemmar under förbundsstämman i Umeå. Det fick god respons från FEG:s 
styrelse, som nu skall försöka få en ordentlig bild av hur det fungerar i Europa, samt hur höga 
guideavgifterna är i de olika länderna för tim- halvdag- och heldagsguidningar. Det är ingen lätt 
uppgift, eftersom villkoren är så varierande. De flesta länderna accepterar endast auktoriserade 
guider som medlemmar, (alltså enklare att reda ut) medan några även har icke auktoriserade som 
medlemmar.  
 
Den 17-23 november, 2009 hålls FEGs årsmöte i Porto, Portugal.  
I samband med detta kommer det också att hållas ett internationellt symposium för Europeiska 
turist guider om Portviner, Vihno Verde och gastronomi. Det blir en heldagstur till bl.a. Douro dalen 
som finns med på UNESCO:s världsarvslista sedan 2001,genom Marao bergen till Régua och 
många andra intressanta platser.  
Årsmötes förhandlingarna är endast för medlemsländernas representanter, men det övriga 
programmet är öppet för alla som önskar delta. Det är ett mycket digert program som av platsbrist 
inte kan visas i SveGuiden, men kontakta mig så skickar jag det gärna till er, så glöm inte att 
skriva er emailadress. 
 
Bästa hälsningar, 
Agneta Skoglund 
Email: 047080463@telia.com
Eller    agneta.skoglund@sveguide.com
________________________________________________________________ 
Övrigt 
  
Styrelsens nästa möte blir i Stockholm den 10-11 oktober 2009. 
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