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Hej SveGuider! 
 
Ordföranden har ordet 
 
Jag hoppas att er guidesäsong har varit bra i år när nu året lider mot sitt slut. Vi hade här i Göteborg 
vårt sista kryssningsanlöp, för året, igår och nu så stundar julen och härliga lediga dagar framöver. 
 
Visita fortsätter sitt arbete på basis av material och information som de har erhållit från SveGuide. 
Jag var, den 3 december i Stockholm, för ett möte med Clemens Wantschura på Visita där även, 
Susanne Åberg-Hoppe, från styrelsen deltog. Det bestämdes då att en referensgrupp skulle bildas för 
att jobba vidare med utbildningsfrågan, för att sedan fortsätta med auktorisationen och valideringen 
av guider. Mötet skall äga rum i januari 2014. Jag har bjudit in Clemens Wantschura  att närvara vid 
vår nästa årsstämma för att presentera det fortsatta arbetet. Denna presentation kommer 
naturligtvis att skickas ut till alla våra medlemmar då inte alla har möjlighet att närvara vid stämman. 
Vi skickade ut ett mail den 5 december,  som en påminnelse om möjligheten att  genom SveGuides 
medlemskap i Visita, gå in på deras hemsida med de uppgifter som erfordras för att registrera sig och 
få tillgång till den information som finns där. Har ni frågor när det gäller Visita så maila direkt till 
Clemens mailadress cw@visita.se då han är den som är insatt i våra frågor och alla på Visita kan 
naturligtvis, i detta skedde, inte känna till vad som gäller specifik för oss. SveGuide är medlem av 
Visita och därigenom så har ni alla fått mycket specifika och förmånliga villkor genom detta 
medlemskap. 
 
Vid mitt besök i Stockholm så träffade jag även Svenska Bussbranschens Riksförbund för att se om 
det fanns en möjlighet att även under TUR 2014 (20-23 mars) vara representerad med en monter 
och jag fick ett positivt svar. Vi började diskutera hur programmet skulle kunna se ut och jag 
återkommer när detta har fallit på plats. Ni som är intresserade av att delta och har möjlighet att 
vara där är välkomna att kontakta mig. Vi hoppas också på tillgång till gratis entrébiljetter till mässan 
även 2014. 
 
Jag har varit på mitt första FEG möte i Évora, Portugal vilket var mycket välarrangerat och trevligt. 
Portugal har genomfört flera stämmor då de har haft möjlighet till detta då det, Portugisiska 
Guideförbundet SNATTI, har en enorm uppbackning av myndigheter.  
 
Vi var faktiskt sex guider representerade från Sverige varav fem från Göteborg och en från 
Stockholm. En första rapport här om några frågor som diskuterades och när jag har erhållit 
protokollet så återkommer jag och berättar mera om vad som togs upp och diskuterades.  
 
På mötet så deltog också en bisittare  och det var Rune Lemon från föreningen FSAG i Stockholm. 
Denna möjligheten ges och är öppen för alla som åker till dessa FEG möten,  på egen bekostnad, och 
gärna då vill vara närvarande vid mötet.  Endast en bisittare  dock får vara närvarande. 
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 Layout till en ny hemsida presenterades på mötet, då den gamla hade drabbats av 
virus/cyber attack som förorsakade mycket återställningsarbete, och man har därför arbetat 
fram en ny.  Deltagarna på mötet kunde då lägga fram sina åsikter  och jag återkommer om 
när den blir klar för publicering  

 En nyhet, som ni fick information om första gången i december 2012, börjar nu ta form, vars 
logo nedan vi tar med igen för er att se, vilket är en helt ny ”bokningsmöjlighet”   för  
turistguider i Europa.  

 

 
 

Fair Deal Tours Europe, kan endast användas av Auktoriserade Turistguider, som är 
medlemmar i Sveriges Guideförbund, det räcker inte med att föreningen är medlem 
i Sveriges Guideförbund. 

 
http://www.fairdealtourseurope.com/ 

 
Denna portal har man arbetat vidare med och en person  är nu utsedd i Sverige som skall hålla i 
verifieringen av guider i Sverige, dvs verifierar att de som registrerar  sig är Auktoriserade 
Turistguider och medlemmar av SveGuide. Vad som diskuterades på mötet i Évora var hur 
betalningen skulle ske av avgiften, som är på  €  35  om  året,  och  hur  verifieringen    skall  gå  till.  Där  står  
detta just nu. Vi återkommer när detta blir klart och när ni kan börja att, om ni så vill, registrera er. 
Den årliga avgiften har kunnat läggas på en låg nivå då stora sponsorer är involverade.  Fördelen med 
denna portal är att man har en direktkontakt med kund och inga provisioner betalas av varken guide 
eller kund. 
 
Precis som tidigare år hade man under festkvällen ett lotteri men har frångått den traditionella 
auktionen.  Det enda som auktionerades ut var ett deltagande på världskongressen 2015 i Prag. 
Detta är viktigt för att hålla medlemsavgifterna till FEG nere. 
 
Nästa FEG Möte (AGM) kommer att äga rum i Berlin 2014 och det är redan bestämt var mötet äger 
rum 2015 och det är i Moskva. Denna gången så var det två kandidater som ville hålla i näst-
kommande möte och vi röstade då fram vem som skulle då hålla i mötet 2014 först och därefter 
2015. 
 
Vi har skickat ut förslag till ändringar av våra stadgar samt ett nytt förslag till röstfördelning. 
Tar er tid nu att studera dessa förslag tills vi ses på årsstämman nästa år. 
 
Det framkom en önskan om att kunna skriva i bloggen, på årsstämman i Göteborg, och nu har jag 
skrivit  i  texten  ”Välkommen”  på  medlemssidan  om  detta  och där hittar ni också i pdf, instruktioner 
hur ni skall gå tillväga. Titta nu gärna på detta så kan ni nu skriva i medlemsbloggen om ni följer 
instruktionerna.  Ser fram emot lite nytt från er i denna blogg framöver. 
 

http://www.fairdealtourseurope.com/
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Två ansökningar om guideutbildningar har gått in till Yrkeshöskolemyndigheten med beslut i slutet 
av januari 2014.  
 
Vårt styrelsemöte i oktober i Skåne, där vi under lördagen träffade våra guidekollegor från 
SkåneGuide, blev  ett mycket trevligt och givande möte.  Vi blev mycket väl omhändertagna, som 
alltid, av våra föreningar runt om i landet. Mera om detta kan ni läsa om på hemsidan under 
styrelsemötesprotokoll. 
 
Förbundsstämman kommer att äga rum i Kramfors, Höga Kusten den 28-30 mars 2014. Program och 
anmälningsblanketter ligger under dokument på hemsidan. 
 
Yvonne Philipsson har sammanställt en liten rapport om utbildningsdagarna i Mullsjö som ni kan läsa 
på fjärde sidan av detta nyhetsbrev. 
 
Gå gärna in på vår medlemsblogg för att se det erbjudandet som finns där för de guider som är i 
behov av en röstförstärkare. Detta gäller fram till den 15 mars 2014. 
 
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 Kramfors nästa år. 
 

 
Birgitta Ekesand                                                                                    
Ordförande i SveGuide  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Logga in som medlem med följande: 

Användarnamn: sveguide  
Lösenord: guide 

Ni hittar mycket ny information under 
Senaste nytt! 
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Utbildningsdagarna i Mullsjö 18-20 oktober 2013 
 
När SveGuide-stämmorna genom ändring av räkenskapsåret kom att ligga på våren, uppkom idén att 
SveGuide skulle organisera och stå bakom utbildningsdagar på hösten, efter förebild från Finlands 
Guideförbund. I år organiserades utbildningsdagarna av Anna Buhr, ordförande i Jönköping Läns 
Guide- och Reseledarförening. 
 
Lördagen ägnades åt Mullsjö och dagen inleddes med samling på Ryfors bruk, där två bruksguider ut-
klädda till pigor visade oss de olika byggnaderna och berättade om livet på bruket. Det var en rå och 
kall morgon, så det var skönt att få tina upp litet på Annas kontor, innan vi for vidare till Trägubbs-
museet. Ovanpå ett köpcenter har Lars Axenfjord sitt museum med en ansenlig mängd träskulpturer 
av olika slag. Redan 1963 köpte han sin första snidade trägubbe. Efter snabba besök på Ryfors kon-
fektyr och Damella (fabriksförsäljning) var det dags för lunch på Sjöhaga pensionat som öppnade 
1935.  Idag  är  pensionatet  ”bed  &  breakfast”,  men  den  ursprungliga  stilen  är  bevarad.   
 
Efter den utsökta lunchen var det dags för det närbelägna samhället Sandhem. Där fick två exempel 
på vad som kan dölja sig i en lada. I den ena finns Sägnernas hus som dels är ett museum över svensk 
folktro, dels en festlokal där det anordnas dans, marknader, mässor och andra evenemang. I museet 
finns konstnären Lea Lindells skulpturer föreställande olika väsen i folktron, såsom näcken, sjöjung-
frun, djävulen och vättar. Nästa lada var Axtorp Sunhouse. I sommarkläder och med sandaler på föt-
terna satte vi oss solstolarna på den konstgjorda stranden och fick till ljudet av syrsor uppleva artifi-
ciell soluppgång, solig dag och solnedgång. En roligare form av ljusterapi, menar ägarinnan Karin 
Abrahamsson.  
 
På söndagen var det dags att förflytta sig till Jönköping. Först guidade Ingegerd Vårbrant oss runt i 
staden och berättade om allt från stadens grundande till våra dagars Kulturhuset Spira. Efter kaffe-
pausen var det dags för Anna Buhr att ta över på sitt specialområde, Tändsticksmuseet, en värdig av-
slutning på en givande helg. Förutom intressanta och lärorika besök, god mat på trevliga näringsstäl-
len, gavs tillfälle till trevlig samvaro med kolleger från Värnamo, Tibro, Huskvarna och Gränna. Det 
blir  spännande  att  se  vem  som  tar  över  ”stafettpinnen”  från  Anna. 
 
Yvonne Philipsson 
 
 

 


