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Hej SveGuider! 
 
Ordföranden har ordet. 
 
Här kommer SveGuides andra nyhetsbrev. Vi har nu slutfört allt kring förbunds-
stämman 2010 och program, inbjudan, information om boende, anmälnings-
blankett bifogas nu i olika filer. Agneta har också varit i Porto på FEG möte och 
rapporterar kring detta i ännu en bifogad fil och jag hoppas att detta blir intressant för er att läsa. 
Glädjande är att vi nu kan använda FEG loggan på våra guidekort.  
 
Vi hade ett styrelsemöte 10-11 oktober där beslöts att tillfråga er hur ni vill få informationen, som 
detta nyhetsbrev, från SveGuide antingen genom er förening (förutsätter att föreningen för vidare 
informationen så att den når alla medlemmar) eller direkt till var och en. Vi vill erhålla från er upp-
daterade listor när det gäller medlemmarnas e-mail så att vi kan uppdatera våra listor då vi är 
angelägna om att informationen når ut till ALLA. Vi beslöt också att nyhetsbrev ersätter tidningen 
i framtiden då nyhetsbreven är tänkta att komma ut under mera kontinuerliga former under 2010 
genom den nya hemsidan. 
 
Vi jobbar vidare med vår nya hemsidas struktur inför framtiden och hoppas på att få denna färdig 
under 2010 med er hjälp. 
 
Vi har i detta nyhetsbrev nedan tagit upp informationen om nyttiga siffror som har efterfrågats av en 
del medlemmar. 
 
Ser fram emot att få träffa många utav er på nästa förbundsstämma i Skara den 12-14 mars 2010. 
 
/Birgitta Ekesand 
Ordförande i SveGuide 
 
Nyttiga siffror: 
 
Beträffande Nyttiga siffror 
Med anledning av e-post som trillat in angående ”Nyttiga Siffror” och där man kan läsa t.ex. följande: 
”Det är inte så bra att vi inte fått någon uppdatering på två år av dessa siffror” ! önskar jag svara 
samtliga våra medlemmar så här: 
 
“Nyttiga siffror” är inget som enligt beslut av ett årsmöte t.ex. skall "ingå" i medlemskapet i SveGuide.  
Många har tagit "Nyttiga siffror" för givna, eftersom det för många år sedan var en Stockholmsguide, 
Lennart Skog, som sammanställde den. Huruvida den var gratis eller inte kan jag i skrivands stund 
inte svara på.  
 
Därefter fortsatte det tack vare Sara Classons (NAG) goda vilja och ett enormt arbete. Hon har på 
egen och frivillig väg ställt samman denna lilla skrift år efter år, utan någon som helst betalning och 
knappast ett tack, därför hon ansåg att den kunde vara ett bra arbetsredskap för turist guider. 
 
Det gör mig lite ont när man ”tar för givet". Det står ju faktiskt var och en fritt att sammanställa den 
på frivillig basis. I annat fall finns det så många förträffliga källor där man kan skaffa fram 
information. Gör som jag och skaffa information på följande: 
 
 
Länder i Fickformat (Utrikespolitiska Institutet - uppdateras dagligen på nätet) 
www.landguide.se Hemsida: www.ui.se tel. 08-696 05 00 
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Svenska Institutet Suveränt! Allt om Sverige på alla möjliga språk  
www.si.se  Tel. 08-453 78 00  
e-post: si@si.se
 
Turistbyråer i Sverige  
www.sverigeturism.se   
 
FörTur  Här finns alla uppgifter om alla Turistbyråer i Sverige 
www.turism.se
 
Statistiska Centralbyrån Mycket informativ 
www.scb.se
 
Bästa hälsningar, 
Agneta Skoglund 
SveGuides styrelse 
   
 
_____ ________________________________________________________________________ 
Övrigt 
 
Nästa styrelsemöte blir i Stockholm den 16-17 januari 2010.  
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