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Hej SveGuider! 
 
 
 
 
 
 
Ordföranden har ordet 
 
Jag hoppas att året har inneburit, för er alla, många uppdrag och att ni nu har fokus på 
julen istället som står för dörren. Snön är inte så närvarande i Göteborg i år som förra 
året vid denna tiden. Liseberg har naturligtvis öppnat för vintern och visar upp sin 
populära julmarknad omringad av all julbelysning. Många passagerare, från våra två 
kryssningsanlöp under december, har besökt julmarknaden på Liseberg.  
 
Ni har nu fått utsänt fösta smakprovet på vad som är planerat kring Årsstämman i 
Stockholm och mer detaljerad information kommer på det nya året. På Vårt senaste 
styrelsemöte var vi i oktober hos våra guidekollegor i Östersund. De hade ordnat det 
mycket trevligt för oss och vi hade ett mycket konstruktivt utbytte med våra guider där. 
Allt blir, naturligtvis mycket enklare att diskutera, då vi träffar många fler av de 
styrelsemedlemmar som annars inte har möjlighet att närvara vid våra Årsstämmor. Vi 
tackar ännu en gång. 
 
Vi har under hösten skickat in till Myndigheten för Yrkeshögskolan ett frågeformulär som 
skall vara ett av underlagen för att kunna fatta beslut om en utbildning för turistguider 
på yrkeshögskolenivå eller högskolenivå. 
 
Ni finner i nyhetsbrevet också en rapport om mötet av Europeiska Turistguide mötet den 
15 – 21 november, 2011, på MADEIRA – PORTUGAL  
 
Glöm EJ att meddela ändring av mailadresser genom att skicka ett mail direkt till Yvonne 
Philipsson (yvonne@guidesofsweden.com).  
 
Jag önskar er alla en riktig GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR och så ses vi i Stockholm 
nästa år.  

          

        
/Birgitta Ekesand 
Ordförande i SveGuide   
 

 

mailto:yvonne@guidesofsweden.com
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In memoriam 
Vår kollega och kära vän - Margareta Samuelsson – har lämnat oss för alltid. Hon avled i 
somras efter tuff kamp mot sin sjukdom. Trots allt hon fick gå igenom, visade hon sällan 
något utåt. Hon var en riktig tuffing! Alltid lika glad, vänlig och omtänksam. 
Margareta hade alltid fullt upp att göra med det hon brann för. Hon var ”prästfru” med 
den äran, mamma till sex barn, kommun- och landstingspolitiker och mycket engagerad i 
Sveriges Guideförbund, där hon blev invald i styrelsen vid Årsstämman i Umeå 1984. 
Trots alla officiella arbeten, fann hon också tid för andra saker som hon älskade – 
nämligen att åka skidor, plocka svamp, sticka, göra vackra armband av silvertrådar, 
arbeta med sin lilla affär osv. osv.  
Jag hade förmånen att lära känna henne lite extra, när vi brukade dela rum på några 
Årsstämmor. Då om inte förr, lärde jag mig inse vilken extraordinär människa hon var. Vi 
är många som kommer att bära med oss minnet av Margareta i våra hjärtan. 
      
                                          Agneta S. 
 

 FEG (the European Federation of Tourist Guide Associations) 
 
Det Europeiska Turistguidemötet och FEG:s årsmöte 2011, samt deras 25 års jubileum 
hölls på Maderia den 18 – 21 november. Varför denna ö undrar väl många? – Jo, det 
portugisiska guideförbundet firade samtidigt sitt 75 års jubileum.  
 
FEG grundades i Paris 1986, för att representera vårt yrke på en Europeisk nivå, för att 
publicera och förbättra kvaliteten på servicen för alla besökare till och inom Europa, samt 
att binda samman och stärka professionell turistguidning och dess förgreningar i Europa.  
25 år senare är FEG de Europeiska turistguidernas röst i Europa och vi skall vara mycket 
stolta över och rädda om vår del i denna fantastiska organisation. FEG tar del av, aktivt 
eller som observatör, i alla viktiga Europeiska forum som berör vårt yrke.  
 
Jag känner att jag behöver tala om att ni, kära medlemmar av Sveriges Guideförbund, 
endast betalar för konferensdagarna. Övriga dagar står jag själv för. Detta blir endast en 
komprimerad rapport, eftersom jag kommer att skriva en längre efter helgerna. Jag fick 
protokollet först kl 21 i går kväll. För att göra en bra rapport om vad som behandlades på 
själva konferensen, behöver (i varje fall jag) ha rapporten framför mig. Den är på fulla 
23 sidor, så ni förstår nog att det tar sin tid att sammanfatta detta till ett överskådligt 
dokument. Jag kommer att lägga ut det på SveGuides hemsida. Gå då in på ”Medlem” * 
och ni kommer att hitta det under FEG- fliken. Jag kan i korthet säga att det var många 
”tunga” saker på agendan i år och mycket som berörde EU Kommissionen. Jag anar- att 
ni inte har en susning om hur otroligt mycket arbete FEGs styrelse lägger ner på att 
bearbeta EU Kommissionen. Det är en av anledningarna att jag anser att vi behöver hjälp av 
CEPLIS med lobbying och vid diskussioner. 
 
Det var långa arbetsdagar, vi arbetade från 9 till 18.30 – men mycket gjort. Under konferensdagarna, 
som delegat för Sverige, yrkade jag godkännande, för bl. a: 2011 års budget, att FEG av 
ekonomiska skäl, flyttar sitt huvudkontor från Paris till Kanarieöarna (detta för att spara 
Moms kostnader) 
medlemskap i ETAG och CEPLIS (European Council of the Liberal Professions), vilket 
kommer att vara till stor hjälp med vårt arbete i Bruxelles, när det gäller handläggande 
av frågor som rör oss, som professionella utövare av att förmedla det Europeiska 
kulturarvet och allt vad det innefattar. Det kommer att belasta FEG:s konto med € Euro 
900, men – det besparar styrelsen mycket i reskostnader.  



 
Nyhetsbrev SveGuide december 2011 

 
 

 

 
 
 

  

 3 

Jag understödde också 2012 års budget. Den var bar och innebar inga höjningar av 
medlemsavgifterna. 
 
Men - pengar behövs och av den anledningen höll man under festkvällen lotterier som 
inbringade en del pengar. Jag bidrog med fyra saker (som inte belastade SveGuides 
konto).Dessutom har FEG fått några mycket generösa donationer från några av sina 
medlemsländer: 
Wien gav Euro 1500, Spanien Euro 1000, Grekland Euro 1000, UK Euro 1000 och vår 
granne Lettland gav Euro 150. Ni må tro att det blev applåder när detta lästes upp under 
sista förhandlingsdagen.  
 
Under veckan hölls tre seminarier, ganska dyra (€95/seminar) seminarier hölls, de två 
första, av Mary Kemp Clark från Skottland. 
1   Guiding techniques and skills;”Presentation techniques voice” 
2   Guiding techniques and skills; “Communication techniques contents structure” 
3   Guiding in Museums & Art Galleries” med Richard Skinner 
 
Till medlemmar som vid ett annat tillfälle önskar delta i ett seminarium, vill jag 
rekommendera att ni anmäler er i förväg (i god tid). De är populära och bokas snabbt. 
Man kan inte förvänta sig att det går att göra det på plats.  
  
Avslutningsvis vill jag meddela att nästa FEG AGM (Årsmöte) kommer att hållas i 
Kroatien den 20 26 november, 2012. Platsen blir Dubrovnik, som då kommer att fira 
jubileum. Det är nämligen 75 år sedan den första auktoriserade turistguiden 
utexaminerades.   
 
*Medlem log in 
  Användarnamn: sveguide 
  Lösenord:         guide 
 
Information:  
WFTGA håller den 15:e konferensen på Macau SAR Kina, den 13-18 januari, 2013. Mer 
om Världsguideförbundet kommer på SveGuides hemsida i januari, 2012. 
 

Använd era SveGuide- kort – synliga! 
 
Jag önskar er alla, 
 
En riktigt God Jul och det bästa för det kommande året! 
Agneta Skoglund  
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