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 Hej SveGuider! 

                   
 

 

 

 

Ordföranden har ordet 

 

Guidesäsongen är inte helt över här i Göteborg , eftersom vi får besök av 

fyra kryssningsfartyg under december månad. Såsom vi planerat, kommer 

Jubileum och förbundsstämman att äga rum i Göteborg 2013, i samband 

med TUR 2013 den 21-14 mars. Vi bifogar ett preliminärt program med 

detta nyhetsbrev (med reservation för vissa tidsändringar) tillsammans 

med information om boende och en liten påminnelse om när ni bör börja 

planera er resa. Det slutgiltiga programmet kommer till er i början av 

nästa år. I det preliminära programmet framgår hur vi har tänkt oss 

arbetspassen för de guider som anmäler sitt intresse att stå på mässan för 

att marknadsföra SveGuide och därigenom oss själva. Ni bestämmer när 

ni vill stå på mässan och meddelar oss först när ni har erhållit 

anmälningsblanketten i början på året.Vi samordnar  detta så att det 
förhoppningsvis, blir till allas belåtenhet. Det blir både en mottagning hos 

Landshövdingen Lars Bäckström på Residenset  samt en på Börsen där vi 

välkomnas av Göteborgs Stad. De som deltar på stämman eller skall stå i 

montern på TUR 2013 kommer att erhålla gratis entrébiljett till 

turmässan. 

 

Vår nya utbildningsplan har används som underlag för en av de sökta 

guideutbildningarna till Yrkeshögskolemyndigheten med beslut i slutet på 

januari 2013. Vi har tidigare skickat ut två underlag för er att diskutera i 

föreningarna som gäller framtida form av medlemskap i SveGuide. Det är 

viktigt att ni verkligen diskuterar och tänker igenom ordentligt dessa 

förslag så att er delegat kan rösta som ni medlemmar vill i frågan på 

stämman. Dessa medföljer även med detta nyhetsbrev som en 
påminnelse om att ännu en gång tänka igenom hur SveGuide skall vara 

strukturerad i framtiden. 

 

Vi medsänder också viktig information ifrån Visita där det framgår vad de 

kan erbjuda oss som framtida medlemmar. En representant från Visita 
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kommer att medverka vid SveGuide Forum för att presentera vad de kan 

erbjuda oss och det ger er medlemmar, som deltar, möjligheten att ställa 

frågor direkt. 

 

I ännu en bifogad fil får ni en handledning för medvärdeskatt. 
 

Styrelsemöte hos våra medlemmar i Bohusläns Guider den 29-30 

september blev mycket trevligt och lyckat. Vi blev väl omhärdertagna 

och fick möjlighet, emellan våra viktiga frågor på vårt möte och mötet 

med Bohusläns Guider, att  se Kungälvsbroderiet i Mimers Hus. 

 

Utbildningsdagarna i Blekinge den 20-21 oktober, 2012 berättar Agneta 

om lite längre ner. 

 

Jag avslutar detta nyhetsbrev med en önskan om en riktigt GOD JUL och 

ETT GOTT NYTT ÅR och ser fram emot att se många utav er i Göteborg 

nästa år då det kommer att bli ett utomordentligt tillfälle att marknadsföra 

SveGuide och alla auktoriserade guider i Sverige i samband med TUR 
2013. 
 

Birgitta Ekesand 

Ordförande i SveGuide 
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Bästa kollegor! 
 
Jag vill börja med att tala om att det finns många nya saker att läsa på SveGuides hemsida, 
www.guidesofsweden.com *För att ni lättare skall hitta dem, skall ni få rubrikerna:    
  
”Till samtliga SveGuides medlemmar önskar jag… 
”Titanic II” 
”Wasaguider… 
”Som enskild medlem följer jag… 
”Årsstämman 2013… 
”Bästa upplevelserna i Sverige framröstade… 
Pdf. ECCTAA PAPER ON DIR... 
Pdf. Passagerarrättigheter för enskilda avgångar (viktig) 
Pdf Passagerares rättigheter   (viktig) 
FEG Euroletter 
Jag hoppas att ni tar del av detta, eftersom vissa saker är viktiga och berör oss som turistguider 
och/eller reseledare. 

 

*Medlem log in 
  Användarnamn: sveguide 
  Lösenord:         guide 

 
 
 

In memoriam 
 

 

 

En god vän och uppskattad kollega har avslutat sina resor,  
i den värld han han älskade att dela med sig av.  

Lars-Gunnar Egby 
var så speciell, både för oss som kände honom väl och för alla de som hade förmånen  

att få honom som reseledare. I mer än 50 år har Lars-Gunnar arbetat med att ge sina resenärer 
oförglömliga minnen. Nu har vi sagt tack för att du fanns och tack för att du var den du var! 

      

                   Agneta 

http://www.guidesofsweden.com/
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       FEG (the European Federation of Tourist Guide Associations) 
  
Detta blir endast en komprimerad rapport, eftersom jag kommer att skriva en mer ingående rapport 
om själva årsmötesförhandlingarna. Så fort jag får det gedigna protokollet (förra året var det på 
häftiga 23 sidor) kommer jag att anpassa det till SveGuides medlemmar. För att göra en bra rapport 
om vad som behandlades på själva konferensen, behöver (i varje fall jag) ha rapporten framför mig.  
Jag kommer att lägga ut det på SveGuides hemsida. Gå då in på ”Medlem” * och ni kommer att hitta 
det under FEG- fliken.  
För er som är nya i SveGuide, vill jag i korthet börja med att säga följande: 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. 
 
Det Europeiska Turistguidemötet och FEG:s årsmöte 2012, hölls i Dubrovnik den 20-25 november. 
Precis som förra året då det portugisiska guideförbundet firade sitt 75 års jubileum, var det nu dags 
att gratulera Dubrovniks Turistguider till deras 75 år i arbetet med att förgylla turisternas upplevelser 
i denna fantastiska Världsarvsstad (och andra delar av Kroatien).  
 
Precis som förra året, höll man under festkvällen lotterier och en auktion, som inbringade en hel del 
pengar till FEGs kassa, vilket också gör att man inte behöver höja medlemsavgifterna. Alla 
medlemmar är nog medvetna om att inget blir billigare, något som vi också upplever i Sverige. Men - 
pengar behövs och av den anledningen höll man under festkvällen lotterier som inbringade en del 
pengar. 
 
Under veckan hölls också flera seminarier, som jag skall berätta om i den kommande rapporten. Vill 
dock tala om nu att de SveGuide- medlemmar som eventuellt kommer att resa till nästa årsstämma, 
och som önskar delta i ett seminarium, rekommenderar jag att anmäla sig 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 än en gång hållas i Portugal. 
Denna gång långt söderut. Varför detta undrar ni säkert. Jo- därför att inget annat land anser sig 
kunna genomföra det bl.a. pga. de ekonomiska situationerna i flera länder, samt det faktum att det 
är en enorm apparat att dra igång. Det fungerar inte riktigt som de årsstämmor vi är vana vid i 
Sverige. FEGs stämmor ligger på en helt annan nivå. Måste få säga att Portugal har genomfört flera 
stämmor med den äran, och en bidragande orsak till detta är, att det Portugisiska Guideförbundet 
SNATTI, har en enorm uppbackning av myndigheter, något som är helt främmande för oss, med 
tanke på hur tillbakavisande myndigheterna är mot oss i Sverige. Portugal är inte bara ett 
turistvänligt land – det också är ett Turistguidevänligt land. Jag har sett programmet, det är 
fantastiskt och mycket intressant. Jag återkommer snart med detaljer om 2013. 

Använd era SveGuide-kort – synliga! 
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Så till nästa nyhet från FEG 
Så här ser logon ut för en helt ny, skall vi säga ”bokningsmöjlighet” för turistguider i Europa.  

 

 
 

http://www.fairdealtourseurope.com/ 
 
Detta är stort - detta kommer att bli bra. Det bara måste bli det, för jag har ju varit med att besluta.  
Det är ingen website - det är en portal. En viss skillnad som jag inte tänker gå in på nu. Sidan kommer 
att vara helt klar för bruk i januari 2013. Många turistguider från andra Europeiska länder har redan 
registrerat sig på sidan. Nu kostar det ingenting, men från 1 januari kommer en årlig avgift på € 35 att 
tas ut från de personer som vill vara med i leken. Jag tror att det var Lisa Zieler, Österrike och jag som 
föreslog den summan. Det är ju faktiskt bara en lite del av vi tjänar för en till två timmas arbete. Det 
är inga stora kostnader med portalen, eftersom stora sponsorer är involverade. 
 
En annan positiv sak är att en av samarbetsparterna är: www.visiteurope.com som i sin tur är 
länkade till www.visitsweden.com Jag var inne och lekte på sidorna idag och hamnade då också på 
den sistnämnda. En fantastisk länkning och ett bra komplement till vår egen hemsida. 
 
Det är dock en sak som alla skall vara medvetna om. Fair Deal Tours Europe, kan endast användas av 
Auktoriserade Turistguider, som är medlemmar i Sveriges Guideförbund. Detta vill jag förtydliga med 
att säga, att det inte räcker med att er förening är medlem i förbundet. De medlemmar som har valt 
att inte vara medlemmar i Sveriges Guideförbund, göre sig icke besvär. Det har nämligen beslutats 
att de personer som registrerar sig hos FDT, kommer att kollas av varje medlemslands förbund. Visar 
det sig då att man har registrerat sig och betalat in avgiften, i tron att ingen kommer att veta om man 
är auktoriserad och medlem i sitt förbund eller inte, så biter man sig i tummen – och pengarna är 
förverkade. Detta var ett enhälligt beslut på FEGs årsmöte. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fairdealtourseurope.com/
http://www.visitsweden.com/
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  ”Sveriges trädgård” 
Den 19-21 oktober hade SveGuide Syd, den numera obligatoriska tvådagarsutbildningen. Denna gång höll vi till 
i Blekinge, med ett intressant program. Dessutom var det mycket god mat och en härlig gemenskap. I år var det 
ingen stor grupp och endast en man som tillhörde FSAG (Stockholm om någon undrar).  
 
Vi höll till i den byggd som är starkt förknippad med författarna Harry Martinsson och Sven Salje, nämligen 
Olofström och närliggande Jämshög. Vi besökte hembygdsgården och dess museum, som mest liknar ett 
monument över Harry Martinsson. Den är genomsyrad av hela hans person som författare, men kanske allra 
mest som den människa han var. Det serverades också kaffe och hembakat, medan vi fick en intressant 
berättelse om de båda författarna. Fullproppade med intressanta berättelser och inköpta böcker återvänder vi 
till vårt hotell för en stunds avkoppling.För lördagen hade vi hyrt en buss för en heldagstur till bl. a. Sölvesborg, 
där vi fick en guidad visning av en kollega innan vi fortsatte till Listerlandet, med de särpräglade, tätt liggande 
fiskelägena längst ute vid Hanöbukten, där vi också åt en formidabel lunch. Kanske den bästa måltiden av alla.        
                               

    Under söndag förmiddag var fler timmar satta för föredragningar/och utbildning. 
    Jag presenterade med hjälp av Power Point, Sveriges bidrag på UNESCOs Världsarvslista         
    och Katarina Zetterfalk (enskild medlem i SveGuide) berättade om och visade bilder på       
    Världsarvet Örlogsstaden Karlskrona. 
    Dagen avslutades med en härlig lunchbuffé på Nebbebodagården, också den med                 

             anknytning till Harry Martinsson. 

 
Vi som ordnade   
Agneta S. Katarina Zetterfalk Lisbeth Nilsson         

          
Jag önskar er alla,                                                                                                                                      

En riktigt God Jul och det bästa för det kommande året!   

Agneta S.                                                          

  
  

                  

    

 


