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Hej SveGuider! 
 
 
 
 
 
Ordföranden har ordet 
 
Säsongen är igång och vi har alla säkert fullt upp. Vårt årsmöte hade vi i Stockholm och jag 
vill passa på att tacka alla underbara Stockholmsguider för era insatser i samband med detta. 
Jag kan fortfarande inte glömma upplevelsen kring ”Takvandringen”. Agneta Skoglund har 
gjort en sammanställning av bla våra uppdateringar på hemsidan nedan för att ni lätt skall 
veta var de finns och vad som har gjorts. Jag vill dock nämna, som inte finns med i denna 
sammanställning, rapporten om IGCs årsmöte som ni nu kan läsa på hemsidan. Passa nu på 
och gå in och läs allt som finns där så ni inte missar något väsentligt. Styrelsen, framförallt 
Wivan Mellberg och Agneta Skoglund, har arbetat och gjort ett gediget arbete när det gäller 
en ny turistguideutbildning som ni kan läsa lite mer om i Agnetas sammanställning.  
 
Jag vill hälsa våra nya medlemmar i Sjuhäradsguide välkomna till Sveriges Guideförbund. 
Vårt nästa styrelsemöte blir hos våra medlemmar i Bohusläns Guider den 29-30 september. 
Styrelsen tycker detta skall bli lärorikt att få en närmare kontakt med denna del av landet 
och dess medlemmar. Utbildningsdagar blir det i Blekinge den 20-21 oktober, 2012. 
 
Jubileum och förbundsstämma kommer att äga rum i Göteborg 2013 i samband med TUR 
2013 den 21-14 mars. Utförligt program kommer senare i år med information kring vår 
medverkan på TUR 2013 för marknadsföring av oss guider.  
 
Jag avslutar detta nyhetsbrev, som en gång tidigare, med en önskan om att ni alla skall ha en 
riktig härlig fortsättning på guidesäsongen och hoppas att ni känner att vi arbetar för er 
medlemmar och att ni alltid är välkomna att kontakta någon i styrelsen om ni vill förmedla 
något till oss och komma med förslag kring olika frågor. 

 
/Birgitta Ekesand 

Ordförande i SveGuide                             
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Bästa SveGuide kollegor och medlemmar! 

 
Från ett soligt och sommarvarmt Växjö vill jag meddela er att det kommer in mycket nytt på 
SveGuides hemsida, www.guidesofsweden.com de närmaste dagarna.  
Loggin: sveguide – password: guide 
 
För att ni lättare skall kunna hitta det så gör jag en liten sammanfattning här nedan: 
 

Under FEG: 
 
Här har jag lagt in fem dokument som har att göra med FEGs årsmöte i Dubrovnik (i november) att 
göra. Ta del av dem och - glöm INTE att boka in er i god tid. Det finns ingen möjlighet att bara resa dit 
och tro att det går att fixa på plats.  
 
FEG Fair Deal Tours 
FEG Euro letter 
”Cruise arrivals”(mina svar från Sverige, angående uppgifter fram till mars 2012.)  
Answers regarding VAT in Europe (Moms situationen i olika europeiska länder). 
Nationella utbildningsorgan enligt uppgift från EU 
 
Under DOKUMENT 
”Lathunden” ny upplaga 
 
Årsmötesprotokoll för 2012 
 
Styrelseprotokoll för 2012 
 
”Förslag till diskussion” - Detta är ett synnerligen viktigt papper för samtliga guideföreningar att ta 
ställning till inför nästa Årsstämma i Göteborg 2013, då vi kommer att rösta om det som föreslagits. 
Så jag ber samtliga föreningar att noga gå igenom detta! Ta upp detta i era föreningar i god tid, så att 
alla får en inblick i vad förslaget handlar om. 
 
Som motförslag till ovan nämnda¸ finns ett annat alternativ - framfört av Kia Karlsson i Östersund. 
Det förslaget bygger helt på ett enskilt medlemskap i Sveriges Guideförbund.   Kia och Wivan 
Mellberg kommer att arbeta med det alternativet, för att skriftligen kunna presentera det med 
nästkommande Nyhetsbrev . Det är av stor betydelse att föreningarna och dess medlemmar sätter 
sig in i och tänker igenom vad de anser vara det bästa för Sveriges Guideförbund och dess framtid. 
Båda förslagen kommer att tas upp för diskussion och röstning vid årsstämman 2013. 
 

http://www.guidesofsweden.com/
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”Arvodesregler” – Under mycket lång tid har arvoden för turistguider i Sverige varierat väldigt 
mycket från en stad till en annan i vårt avlånga land. Det är inte alls bra. Av den anledningen har en 
arbetsgrupp gjort en sammanställning med förslag till hur det bör vara. Här vill jag dock påpeka att 
det finns utrymmen för modifikationer beroende på var i Sverige vi arbetar. Det märker ni nog också 
när ni läser dokumentet. Det är en viss skillnad om man arbetar i Stockholm eller i övriga landet. Men 
– timarvoden skall i största möjliga mån ligga jämt oberoende var vi arbetar. 
Det är fullkomligt orimligt att en stad skall ta ynka SEK 120 för en timma, medan andra tar SEK 950-
1100 för två timmars arbete, vilket är mer rimligt. 
 
Det är viktigt att ni sätter ett minimum antal timmar, vilket vanligtvis är två för samtliga föreningar, 
medan FSAG, Stockholm satt tre. Sätt en summa för det arbete ni lägger ner under själva guidningen 
och glöm inte att i detta räknas också in allt det förberedelsearbete som också är nödvändigt för att 
göra ett bra jobb. (ett argument) 
  

”Turismkalendern” – Bra information om viktiga evenemang som står på agendan fram till hösten. 
 
”Ideella föreningar slipper inte undan Moms…” Bra och vettig info. för att få en sansad bild av alla 
rykten om det förödande angreppet på och dödandet av alla ideella föreningar i Europa och då i 
synnerhet Sverige, som är ett ”stort” föreningsland. Med andra ord – hia er! 
 
Ja – det var lite om några av de viktiga nya skrivelserna som läggs in på SveGuides hemsida, 
tillsammans med en hel del kontinuerliga uppdateringar. Än en gång uppmanar jag er att komma 
med intressanta och trevliga nyheter som kan vara till glädje för våra medlemmar. Skicka det till mig 
så lägger jag in det på bloggen. Jag vill också ha lite nytt för den externa bloggen. Så – sätt igång och 
rapportera. Jag behöver inga avhandlingar, jag nöjer mig med några rader. Kan det vara så svårt? 
 
Önskar också informera om följande positiva nyheter! 
 
”Turistguideutbildning” 
Det känns mycket bra att kunna informera Sveriges Guideförbunds medlemmar, att styrelsen den  
10 maj, 2012, antog kriterierna för EN 15565, såsom grunden för vår turistguideutbildning. 
 I samråd med Dr. Göran Andersson, Södertörns Högskola, lägger vi nu ut kompassriktningen för 
framtiden. Utbildningsplanen ligger beräknad på heltidsstudier om 1 600 klocktimmar på ett år. Av 
dessa har vi uppfyllt EU:s minikrav på 600 lärarledda undervisningstimmar och 1 000 timmar förs 
över till egenstudier (som skall redovisas i någon form) Antagningskraven är: Behörighet för 
högskolestudier, samt godkända intyg på kompetensnivå för de språk som skall ingå i examen, vilka 
skall presenteras före antagningen. Engelska B eller annat B-språk. Detta hälsar Wivan Mellberg som 
utbildningsansvarig och Agneta Skoglund. 
För ytterligare information angående utbildning, vänligen kontakta Wivan på 
wivan@guidesofsweden.com 
 

mailto:wivan@guidesofsweden.com
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 Jag kan också berätta att SveGuide Region Syd, i sedvanlig ordning kommer att anordna 
Utbildningsdagar i Blekinge den 20-21 oktober, 2012. Utförligt program kommer att presenteras lite 
senare på den interna bloggen, samt till medlemsföreningarnas kontaktpersoner för interna utskick. 
Så mycket kan jag säga redan nu, att under lördagen kommer det till stor del att handla om några 
mycket uppskattade svenska författare och deras arbete med att beskriva det Sverige och den tid de 
levde i. Kvällen tillbringar vi med god mat och trevlig samvaro, för att på söndagen göra en busstur på 
Listerlandet. Det kommer att bli sååå trevligt!  
 
Årsstämman i Stockholm 2012  
Så gott som varje år har jag skrivit ingående rapporter från årsstämmorna i SveGuiden och på vår 
hemsida, både den tidigare och den nya; Växjö, Skåne, Umeå, Åre, Skara, Karlstad etc. I år behöver 
jag lite input från kollegor för att kunna lägga ut något på hemsidan. Bara lite….! Tack! 
 
För ordningens skull! 
Sveriges Guideförbund skall på engelska vara the Swedish Guide Federation! 
 

Bästa hälsningar, Agneta S. 


