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Hej SveGuider! 
 
 
 
 
 
 
Ordföranden har ordet. 
 
 
 
HEMSIDAN ÄR KLAR OCH VI TÄNKER NU GÅ UT MED EN PRESSRELEASE 
SÅ SNART NI MEDLEMMAR HAR HAFT MÖJLIGHET ATT TA EN TITT! 
 

www.guidesofsweden.com 
 

Jag vill tacka alla som har bidragit till denna hemsida! 
 

Det har varit viktigt att denna gången se till att användarnamn och lösenord blir enkelt! 
Vi skall nu använda ett och samma vilket är ”sveguide” (användarnamn) ”guide” 
(lösenord). Vi hoppas detta kommer att vara enklare att hålla reda på och att komma 
ihåg. Detta kommer att ändras med jämna mellanrum och ni kommer naturligtvis att få 
information om detta. 
 
Vi har nu en extern och intern blogg. Ni kommer i varje förening att få ett konto för 
användningen av dessa. Vi föreslår att en i varje styrelse får huvudansvaret att sköta 
detta konto. Det betyder att när ni i er förening har något evenemang hos er som är 
viktigt att förmedla utåt så använder ni er av den externa bloggen. Ni kanske har något 
inom föreningen som ni vill förmedla och informera oss andra om då är det lämplig att 
göra detta i den interna bloggen. Tanken är att vi skall kommunicera med varandra 
genom den interna bloggen och förmedla vad som är intressant på gång i Sverige i den 
externa bloggen. Var vänlig meddela Agneta Skoglund (agneta@guidesofsweden.com) 
vem av er i era respektive styrelser som kommer att förfoga över detta konto. Agneta 
kommer att vara  samordnare för dessa och meddela detta vidare till Malin Tisell. Har ni 
frågor kring detta så skicka dessa till Agneta så hon kan svara er genom sin kontakt med 
Malin Tisell. Observera våra nya mailadresser! Glöm EJ att meddela ändring av 
mailadresser genom att skicka ett mail direkt till Yvonne Philipsson 
(yvonne@guidesofsweden.com). 
 
Innan vi nu går ut med en ”pressrelease” om vår nya hemsida är det viktigt att ni har 
tagit del av den innan. Hemsidan är nu äntligen publicerad och vi kommer att få en 
mycket bra marknadsföring av alla våra auktoriserade och kunniga guider i Sverige som 
är medlemmar i SveGuide-Sveriges Guideförbund.  
 
Jag själv är mycket nöjd både med den externa och inte minst den interna delen och 
hoppas att ni skall vara det också. 
 
/Birgitta Ekesand 
Ordförande i SveGuide 
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Förbundsstämma 2011  

 
Vi ses i ett landskap som: 
 
...har Sirius som sin stjärna 
...har Stora Hunden som sin stjärnbild 
...har mangan som sitt grundämne 
...har Stenbock som sitt favoritäpple 
...har kuddäppelmossa som symbol 
...har brun gräsfjäril som flyger i naturen 
...har sotväxskivling i matkorgen 
...har kyanitkvartsit i sin berggrund 
...lyss till smålommen som landskapsfågel 
...har nors som vattnets delikatess 
...har vargen som sitt landskapsdjur 
...har skogstjärna som sin blomma 
  
Var skall vi ses? 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Övrigt 
 
Nästa styrelsemöte blir i Linköping den 11-12 september 2010! 
 
 
 
 
 
 

 


