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Hej SveGuider! 
  
Ordföranden har ordet 
Jag hoppas att ni har haft en bra guidesäsong under 2014 och att den ännu inte är slut för er. Ni har fått ett 
utskick om AGM i Berlin som ni också kan ta del av på vår hemsida. Information om seminarierna som ni kan 
anmäla er till i samband med mötet har ni erhållit per mail. Ni är vällkomna att ta kontakt med styrelsen om det 
råder några som helst oklarheter om mötet i Berlin eller anmälan. Endast en representant har visat intresse att 
vara med som bisittare och det är Elisabeth Daude ifrån FSAG. Hemsidan, omarbetas nu i ett nytt program, för 
att möjliggöra en smidig och enkel uppdatering av uppgifter på hemsidan enligt efterfrågan av våra 
medlemmar.  Vi bifogade i föregående medlemsbrev ”checklistan” för er att ta del av och komma med 
synpunkter för att vi skall få ett så bra slutresultat som möjligt. Vi har ännu inte erhållit era synpunkter därför 
bifogar vi den igen. Sveriges Bussföretag skall tillsammans med SveGuide utarbeta en ny ”checklista” som ligger 
mera i tiden. Vi hoppas att kunna delta på TURmässan även nästa år men inget är bestämt ännu men jag 
återkommer så snart beslut har fattats av Sveriges Bussföretag att delta. Styrelsen uppmanar er att studera de 
nya stadgarna så att ni är medvetna om vilka villkor som gäller i frågan om medlemskap i SveGuide inför 2015. 
 
Jag var inbjuden att delta på ”Turistnäringens Dag” ett heldagsseminarie under Entreprenörsveckan i Båstad för 
att tala och berätta om SveGuide under en timma. RESFORUM och förlaget som ger ut tidningen – Mentor 
Communications – var arrangör av detta seminarium. Detta var första gången som Entreprenörsveckan  
genomfördes mellan den 23-25 juni. Programmet startade kl 09.15 varje dag och avslutades kl 17.00 och det 
var fri entré.  Detta kommer att vara återkommande varje år och jag tar med en länk här för att ni skall kunna 
läsa mera om detta http://www.entreprenorsveckanbastad.se/program/. Kan vara något att tänka på att 
besöka 2015. En intervju är gjord med mig i tidningen RESFORUM nr 6-7 2014 om SveGuide och om våra mål 
och ambitioner. (Bifogad) 
  
- Alexandra Turganova Lööw har nu huvudansvaret för omarbetning och uppdatering av hemsidan och arbetar 
nu också med omarbetningen av checklistan tillsammans med Lage Dahlqvist. 
-  Susanne Åberg-Hoppe är medlemsansvarig och har arbetat med uppdatering av er medlemmar för hemsidan 
bl.a. Susanne har försökt på ett ambitiöst sätt, genom mail till er, att få kontakt och erhålla nödvändig 
information för att kunna hålla vår hemsida uppdaterad men hon har inte fått svar ifrån många utav er. Det är 
omöjligt att hålla uppgifterna uppdaterade under dessa omständigheter. Detta gäller framförallt föreningar där 
vi inte kan länka till hemsidorna eller där föreningarna inte har någon hemsida. 
Vi kommer, inför nästa år, att skapa nya rutiner för att detta skall kunna fungera under 2015. 
- Anna Buhr är vår sekreterare och är också nu representant för IGC. 
- Cia Lantz ansvarar för utbildningsfrågorna och Lage Dahlqvist arbetar tillsammans med Alexandra Turganova 
Lööw med  marknadsföring och checklistan. 
 

Visitas arbete fortsätter tillsammans med SveGuide i referensgruppen och vi kommer att informera er om detta 

så snart materialet är genomarbetat. Nästa möte är den 6 oktober.  

 

Ni får här nu ännu en gång Användarnamn: fegmember2012 och lösenord: EUreka2012 för att ta del av 
medlemsdelen på FEGs hemsida inför AGM i Berlin. 
 
Styrelsen har möte i Stockholm den 12-13 oktober och har bjudit in representanter från FSAG under måndag 
förmiddagen. 
 
Vänliga hälsningar 

Birgitta Ekesand 
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