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Hej SveGuider! 

 

Ordföranden har ordet 
 

Jag förmodar att ni är i full gång med alla era guideuppdrag. Jag vill tacka alla 

som arbetade med vår årsstämma i Göteborg för att göra denna så lyckad som 

den blev. En liten rapport följer med detta nyhetsbrev, sammanställt av en av 

våra nya styrelsemedlemmar, Susanne Åberg Hoppe. Jag passar på att välkomna 

våra två nya styrelsemedlemmar Cia Lantz, utbildningsansvarig, och Susanne 
Åberg Hoppe, medlemsansvarig. 

 

Vårt första styrelsemöte hade vi i Stockholm mellan den 7-9 juni där vi kom fram 

till våra olika ansvarsområden och började arbeta med de stora frågorna från 

årsstämman. 

 

Visita  
Vi är nu medlemmar i VISITA. För att logga in på medlemssidorna måste ni först 

registrera er som användare med hjälp av vårt organisationsnummer och ordet 

branschmedlem. 

 

Till höger klickar ni in er på ”Logga in” går ner till ”registrera användare” 

där fyller ni i vårt organisationsnummer – 825001-7772 och på raden under 
ordet ”branschmedlem” som skrivs i rutan för medlemsnummer. I nästa steg 

väljer ni ett eget lösenord. Användarnamnet blir den e-postadress ni anger. 

Förmånerna kan ni, som våra medlemmar, utnyttja inom ramen för vårt 

medlemskap i Visita. 

 

·         Tillgång till utbildningar inom ramen för Visitaakademin, se 
www.visitaakademin.se. På sikt försöker vi tillsammans utveckla en grund-

läggande guideutbildning som bl a kan göras tillgänglig via Visitaakademin. F n 

arbetar man med en utbildning för turistbyråmedarbetare som kommer att bli 

klar efter sommaren. 

·         En guideauktorisation med vårt bolag Svensk Klassificering som 

administratör, i samarbetet med intresserade regionala turistorganisationer och 

destinationer. I första steget med fokus på de större destinationerna, på sikt 
nationell. En valideringsdel (hanterad av Visitas ubildningsavdelning) där aktiva 

guiders erfarenhet och utbildningsnivå valideras i förhållande till auktorisationen. 

http://www.visitaakademin.se/
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·         Ej färdigutrett: Utbildningsstipendier kopplade till ovanstående. Frågan 

behandlas av Visitas Fondförvaltning. 

·         Omvärldspåverkan: Synliggöra och lyfta fram guidernas betydelse i 

besöksnäringen. Definiera guide som en kunskaps- och kvalitetsmässig 

yrkesbeteckning (kopplad till auktorisationen) för att stärka guidernas 

marknadsposition. 

·         Politisk påverkan i för guiderna relevanta frågor inom ramen för Visitas 

löpande lobbyarbete. 

·         Möjlighet att sprida relevant information via Visitas informationskanaler. 

Under ”medlemsgrupper” på Visita-webben lägger vi upp en sida med relevanta 

länkar (SveGuide, underföreningar, kontaktuppgifter och övrig information).  

·         Bli en del av Visitas nätverk, breda kontaktmöjligheter, förmedling av 

kunskaper om guideyrket, knyta affärskontakter. 

·         Ta del av Visitas besöksnäringsinformation, statistik och expertis på olika 

områden. 

 Individuellt  

·         Fri tillgång till Visitas medlemsinformation via www.visita.se samt 

nyhetsbrev via e-post. Halva priset på prenumerationer på besöksnäringens 

månadsmagasin Besöksliv. Kostnad 519 kr för 11 nummer. Meddela ditt  

intresse för prenumeration på tidningen genom att skicka ett mail till 

prenumeration@besoksliv.se glöm inte ange att du är medlem i SveGuide i 
mailet. 

·         Kostnadsfri resegaranti för de guideföretagare som behöver. 

        Kontakta Tiina Berg angående resegarantin på t.berg@visita.se 

·         Privatsjukvårdsförsäkring för våra medlemmar. Ansökan görs genom 

SveGuide för verifiering att ni är medlemmar hos oss. Den skickas till vårt kansli 

där vi sedan verifierar ert medlemskap och vi sedan skickar ansökningarna 
vidare till försäkringsbolaget. Har ni frågor om försäkringen kontakta Petra Björk, 

Nordic, 031-40 53 70, petra.bjork@nordic.se. 

Kostnad för ovan försäkring:  

1. Priset är 2.628 kr för gruppmedlem (219 kr per månad, varav 20 kr per 

månad är för olycksfallsförsäkringen). 

 

2. Medförsäkrad kostar 2.388 kr per år (199 kr per månad, eftersom ej 
olycksfallsförsäkring kommer med).  

 

Vi bifogar filer kring försäkringen med nyhetsbrevet. 

http://www.visita.se/
mailto:prenumeration@besoksliv.se
mailto:petra.bjork@nordic.se
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·         Bank- och kreditkortsinlösen till ytterst bra pris för de guideföretagare 
som vill kunna ta kortbetalningar. 

Hemsidan håller styrelsen på att gå igenom helt och hållet för en fullständig 

uppdatering och vi skall också lösa vem som kommer att ha huvudansvaret för 

att uppdatera den i framtiden då baldchemist, som har  gjort vår hemsida, 

kommer inte att arbeta med hemsidor i framtiden. 

Vi valde att skicka ut de senaste protokollen till er med tanke på att vi jobbar 
med, enligt ovan, hemsidan och uppdateringar. Jag hoppas att alla berörda har 

erhållit dessa samt presentationen som gjordes av Clemens Wantschura på 

SveGuide Forum. 

 

FEGs nästa möte, inbjudan och anmälningsblanketten bifogas, blir i Évora, 

Alentejo, Portugal mellan den 19 och 25 november 2013 med sista 

anmälningsdagen den 15 oktober 2013.  
 

En artikel publicerat, efter intervju med ordförande i SveGuide, i Turism & Resor 

(Facktidning för Turistbranschen grundad 1992) i nr 3 i år bifogas för er att ta del 

av med rubriken ”Guidechef vill ha ordning och reda”.  

 

IGCs rapport av Yvonne Philipsson för ni också ta del utav i detta nyhetsbrev. 
 

Nästa styrelsemöte kommer att äga rum helgen den 4-6 oktober i Gislöv, 

Österlen där vi skall träffa representanter från SkåneGuide. Årsstämman har 

Höga Kusten tagit sig an inför 2014 och det ser vi fram emot. 

 

Utbildningsdagarna, som nu faller under SveGuide, kommer Anna Buhr att 
organisera till hösten och mer information om detta får ni lite längre ner i 

nyhetsbrevet. 

 

Nedan ser ni att vår guidekollega Roi Mattsson i Göteborg, som var medlem i 

guideföreningen FGAG, har avlidit och Ingrid Johansson har skrivit lite om Roi. 

 

Jag önskar er alla en härlig sommar med många guideuppdrag. 
 

Birgitta Ekesand 
Ordförande i SveGuide 
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In memoriam 

 

 

 

Roi Mattsson - en nära vän 

 
1974 kom jag som lärarkandidat till Sjumilaskolan och där träffade jag 

språkläraren Roi. Vår vänskap fördjupades sedan han gått guidekursen och 

sedermera också var medlem i styrelsen för Göteborgs Guideklubb. Genom åren 

har vi haft ett gott samarbete gällande olika guideuppdrag. Roi var en oerhört 
skicklig guide. Hans faktakunskaper såväl som hans språkkunskaper var av 

högsta klass.   

 

Förutom guidandet älskade han att cykla (det blev många Vätternrundor), dansa 

och åka skidor. Så sent som på vårvintern tillbringade han ett par månader i de 

österrikiska alperna.  

 
Några minnen; Roi hade fått ett två-timmars guideuppdrag i Gbg av mig. Det 

visade sig att bokningen var fel och omfattade reseledning till Stockholm samma 

dag. Detta fick Roi reda på när han på morgonen mötte gruppen vid Stena 

Terminalen. Efter övertalning anträdde han resan till Stockholm och guidade hela 

vägen upp. På en IGC-konferens i Uppsala hade Roi fått en förfrågan om 

reseledning för en tysk grupp till Nordkap. Roi sa i vanlig ordning nej eftersom 
han aldrig varit där. Det blev över 10 år till Nordnorge.  

 

Länge kommer jag minnas resorna till och från aktiviteter eller uppdrag i Rois 

gamla Passat. Man låg bokstavligen talat på golvet. I bilen hade vi givande 

diskussioner. Roi hade stor integritet och var duktig på att försvara sina åsikter. 

Han hade höga krav på sig själv gällande kunskap.  

 
Det känns tomt att inte Roi finns längre. Jag tror att många delar den känslan 

med mig.  

 
Ingrid Johansson 
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 SveGuides Årsstämma 2013 i Göteborg 21 -24 mars 

30 år 

 

 
 

21 mars 

 

På Allégården kunde vi registrera oss, där våra guidekollegor från Göteborg tog 

emot oss  och vi erhöll en väska full med information om Göteborg. Väskan 

innehöll också ett ”Göteborg City Card”, ett  VIP kort för 48 timmar,  som gav 

oss fritt inträde till många sevärdheter samt resor med kollektivtrafiken i staden. 
En del av våra guidekollegor hade anmält sig till att hålla föreläsningar på 

scenen, vid vår monter på TURmässan,  för mässans besökare. 

 

22 mars 

På förmiddagen kom nog de flesta av oss, det var trevligt att känna igen 

guidekollegor redan på flygbussen från Landvetter. Några utav oss stod vid 

SveGuides monter och informerade besökare om Sveriges Guideförbund och 
fördelarna med att anlita auktoriserade turistguider. Även denna dag föreläste, 

många av våra guidekollegor, det var verkligen inspirerande information. Tack 

för detta kära guidekollegor! 

 

På eftermiddagen var vi inbjudna till Torstensonska Palatset, ett av stadens 

äldsta privathus, där Landshövdingen Lars Bäckström med fru var väldigt ivriga 
och måna om att ge oss en gedigen guidning  av detta palats. Detta gjorde de 

tillsammans med bravur och mycket humor. Avslutningen blev ett mingel i den 

fina matsalen. Middagen intogs på Restaurang Fiskekrogen, alldeles intill, där vi 

bjöds på en fantastiskt fisk- och skaldjursbuffé. SveGuides första kväll var en 

härlig början på firandet av de 30 år, som gått, sedan förbundet bildades. 

 

23 mars 
Var de flesta av oss på plats redan kl 09.00 och såg fram emot att höra vad 

SveGuide Forum skulle handla om nämligen VISITA. Alla närvarande där, har 

erhållit  VISITAs presentation, för att kunna förmedla detta vidare på bästa sätt 

till föreningarna och till de kollegor som inte kunde delta på stämman. 

På Allégården bjöds på en enkel men nyttig lunch och arbetet fortsatte med 

SveGuides Årsstämma därefter. Det diskuterades, röstades och skrevs för fullt 
under hela eftermiddagen.  
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Årsstämman rundades av med att tacka styrelsemedlemmarna Agneta Skoglund 
och Wivan Mellberg för ett mycket bra arbete under 10 år i styrelsen.  

 

 
 

Yvonne Philipsson gav oss en trevlig presentation av SveGuide genom de 30 år  

som gått.  Efter ett väldigt snabbt klädombyte bar det av till Börsen på Gustav 

Adolfs Torg där det minglades för fullt i de mycket vackra lokalerna. 

 
Jubileumsmiddagen intogs på Restaurang ETT, på övre plan i Guldsalen, där vi 

hade en trevlig kväll och det serverades utsökt mat med gott vin.  Harry Persson, 

den siste cafépianisten, spelade för oss under middagen och hans fru stod för 

sången. En välorganiserad, fullspäckad dag och kväll och jag hade verkligen 

önskat att fler av er hade kunnat ta del av denna viktiga dag och trevliga kväll. 

 
24 mars 

För deltagare, som inte hade tåg och flyg att passa, så fanns det möjlighet att 

välja en guidad tur av våra auktoriserade guidekollegor i Göteborg. Vi fick välja 

mellan Haga, Klippan och Vasastan. Dessa promenader avslutades med en 

gemensam lunch på Restaurang Lilla London. 

 

Tack för gästvänligheten Göteborg och på återseende alla medlemmar i mars 
2014 då Höga Kusten håller i stämman. 

                                                
Susanne Åberg Hoppe 
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UTBILDNINGSDAGAR 

 

Mullsjö 18 – 20 oktober 2013 

 

 

Gör som många andra gjort – kom till Mullsjö och andas den friska, stärkande 
luften. På 1930-talet fanns här en mängd pensionat som gästades av 

friluftsturister. Idag finns inte så många av pensionaten kvar men Mullsjö som 

Friluftsrike lockar fortfarande mängder av turister. 

 

Tanken är att du inte bara skall få njuta av Mullsjös natur och otaliga 

vandringsleder utan även få stifta bekantskap med den svenska folktron, Ryfors 
bruk med Sveriges första golfbana och biograf. Eftersom Jönköping inte ligger så 

långt från Mullsjö kommer vi säkert hinna med att besöka Vätterns södra pärla 

också. 

 

För att veta om det finns intresse att träffa guidekollegor, utbyta erfarenheter 

och umgås denna helg önskar jag en preliminär anmälan senast 1 augusti. 
Detaljerat program och kostnader kommer så snart jag vet ungefär hur många vi 

blir. 

 

Välkomna till Mullsjö! 

 

Anna Buhr, JGR 

info@resomer.se   
 

 

 

 

 

 
 

 

 

mailto:info@resomer.se
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IGC 2013 Färöarna 

 
Den 20 april 2013 höll Internordic Guide Club – IGC – sitt årsmöte i 

Torshávn på Färöarna. Årsmötesförhandlingar och föreläsningar ägde rum 

i Nordens Hus i Tórshavn men under fredagens pretour och söndagens 

posttour gavs möjlighet att se andra delar av Färöarna. 

 

De svenska deltagarna kom från Linköpings Guideklubb, Göteborgs 

Guideklubb och SkåneGuide (tillika Sveriges representant i IGC), 

dessutom deltog tre enskilda medlemmar och undertecknad som rep-

resentant för Sveriges Guideförbund. Tillsammans med medföljande och 

föredragshållare med fru var vi tolv svenskar. Från övriga Norden kom 

fyra från Norge, tio från Finland, en från Åland, åtta från Island och sex 

från Färöarna.  
 

Fredagens pretour gick till Vestmanna, där vi gjorde en tvåtimmars båttur 

i strålande solsken utmed de branta fågelbergen, för att sedan fara vidare 

med buss utmed snöklädda berg till Gjógv. Hela turen bjöd på vackra och 

fascinerande landskap. Det är inte så konstigt att Färöarna 2007 utsågs 

av National Geographic Traveler till den mest attraktiva destinationen 

bland 111.  

 
 

På fredagskvällen ägde den officiella invigningen av årsmötet rum hos 
Torshávn borgmästare Heðin Mortensen.  

 

På lördag förmiddag var det så dags för årsmötet. Av totalt 36 var 17 

nordiska föreningar representerade, antingen genom delegat eller genom 

fullmakt. I den nya styrelsen omvaldes både ordinarie och suppleant för 

Finland, Margareta Hägg respektive Hilka Kangastie. För Sveriges del 

valdes Yvonne Elison Mortier om och Eva Lindgren från Linköpings 

Guideklubb kom in som suppleant. För Island valdes Ingibjörg Jósefsdóttir 

till ordinarie och Skúli Möller till suppleant. Norge och Åland/Färöarna stod 

inte på val och Danmark har ingen representation i IGC. Sedan förra året 

har IGC förlorat medlemmar och den nya styrelsen fick i uppdrag att 
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kontakta ”gamla” medlemmar och försöka värva dem på nytt. Det blev en 

del diskussioner men inga kontroversiella beslut togs.  

 
Nästa årsmöte kommer att hållas på Island 2-4 maj. Island gör Island ett 

nytt försök, efter det inställda årsmötet 2010, då Eyafjattlajökul hade sitt 

utbrott. År 2015 är det Sveriges tur, då blir årsmötet i Skåne. 

 

Efter avklarat årsmöte och en välsmakande lunchbuffet var det dags för 

ett par föredrag. Först redogjorde turistdirektör Guðrið Højgard för 

Färöarna idag och i framtiden och olika planer hur öarna skall utvecklas 

som destination. Därefter höll Herman Lindqvist ett livfullt föredrag om tre 

tillfällen då Färöarna hade kunnat bli svenskt. Det sista föredraget, hållet 

av professor Eyðun Andreasen, handlade om den färöiska kedje- eller 

baladedansen, om språket och kulturen. Efter föredraget framträdde 

dansföreningen ”Tøkum Lett” och vi kunde också själva pröva på att 
dansa.  

 

På kvällen var det så dags för festmåltid, men platsen var en 

överraskning. Kirkjubøur, biskopssäte fram till reformationen, blev vårt 

mål och Roykstovan, där vi intog måltiden, kan vara Europas äldsta 

trähus. Bonden, som var vår värd, bor på platsen sedan 17 generationer! 

Vi intog en utsökt måltid, med bl.a. lamm och grönsaker från gården - här 

var det verkligen närproducerat! Den blev sång och  tal och en god 

stämning.  

 
För dem som inte reste hem redan med morgonflyget bjöd söndagens 
posttour på ytterligare smakprov på Färöarnas natur på ön Vágar, bl.a. 

bygden Gasadalur. Naturen är karg och dramatisk men det är ändå grönt. 

Trots att Färöarna ligger på 62°N hade våren kommit längre än i 

Stockholm, träden hade knoppar och påskliljorna hade slagit ut.  

 

Sammantaget var det en trevlig och givande kongress och jag kan varmt 

rekommendera Färöarna.  


