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GLAD PÅSK 

 

                                                            
Hej SveGuider! 
  
Ordföranden har ordet 
Vi har nu genomfört vår årsstämma i Kramfors och jag vill passa på att tacka Höga Kusten för en väl genomförd 
stämma med mycket  intressanta seminarier och trevliga middagar med exceptionella uppträdande. Vi lyckades 
övertala och få med en ny styrelsemedlem, med lite lobbying, på själva stämman. Det är vi glada för då det 
fanns ett behov av ytterligare styrelsemedlemmar. Vi välkomnar Anna Buhr och Lage Dahlqvist till SveGuides 
styrelse. En rapport från stämman bifogas som Susanne Åberg Hoppe har sammanställt. 
 
Jag hoppas att ni har haft möjlighet att titta lite närmare på portalen ”Fair Deal Tours Europe” och kanske rent 
av registrerat er redan. Vill gärna ge lite mera info om detta så att ni vet vad detta är för portal och att ni kan 
känna er trygga. Det kan vara bra att registrera sig på just denna portal då det är många andra portaler som 
inte använder rätt terminologi och har blandat ihop kvalificerat och icke kvalificerade turistguider. Det sker 
också en direkt kommunikation mellan kund och guide vilket innebär att ingen provision tas ut av portalen när 
det gäller guiden. I andra portaler, kan du inte skicka din egen e-postadress och skriva direkt till kunden, utan 
all kommunikation sker via portalen.  Här kan ni klicka in er genom länken direkt och genomföra er registrering: 
http://www.fairdealtourseurope.com/ 
 
Jag lovade återkomma om själva FEG möte och jag vill berätta i detta medlemsbrev om några punkter som togs 
upp. Själva protokollet kommer att finnas på vår hemsida efter påsk. Det blir en översättning, som jag har gjort, 
då originalet kommer först på FEGs hemsida efter att det har blivit godkänt vid nästa möte i Berlin.  Det är flera 
av er som har frågat om datum för nästa AGM i Berlin men det får jag återkomma till så fort det är klart. 

 

Förslaget till en ny FEG hemsida presenterades på mötet I Portugal och delegaterna fick framföra sina åsikter. 

Om ni går in på, www.feg-touristguides.org/new, så har ni möjlighet att ta en titt men den är inte publicerad 

ännu så ni kan INTE lämna ut denna hemsideadress. 

 

En viktig punkt på agendan var EPC (European Professional Card) där FEG har arbetat med att försöka utöva 

påtryckningar på EU kommissionen för att bli undantagna från EPC kortet. Starka argument har varit att 

Europas Guider arbetar specifikt med sina länders kulturella arv och specialkompetens erfordras för att guida i 

olika länder.  EPC kortet skulle innebära fri rörlighet mellan länderna.  Ordförande i FEG  informerade 

delegaterna på mötet att vi kommer att bli konsulterade så vi måste ha vår ståndpunkt klar och det är att det 

finns inget som en europeisk turistguide och vi är inte mobila, så vi behöver inte eller vill ha ett EPC. 

 

Ni får här nu Användarnamn: fegmember2012 och lösenord: EUreka2012 för att ta del av medlemsdelen på 
FEGs hemsida. På FEG mötet efterfrågades information om guider som kan teckenspråk på olika språk. Låt mig 
veta vilka ni är. Information om FSAGs guider, med denna kompetens,  har jag redan erhållit. Vi bifogar med 
detta medlemsbrev Visitas presentation på SveGuide Forum och Checklistan som skall uppdateras och tanken 
är att vi skall särskilja ”guide” och ”reseledare”. Styrelsen vill gärna ha era synpunkter. 
 
Vänliga hälsningar 

Birgitta Ekesand 
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