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Hej SveGuider! 
  
Ordföranden har ordet 
Jag förmodar att ni nu ser fram emot den kommande julen och ledigheten ni har framför er. Därefter börjar vi 
tänka på guidesäsongen 2015, som vi här i Göteborg, redan har fått förfrågningar om och säkert många av er 
runt om i landet. 
 
Hemsidan 
Hemsidan, omarbetas nu i ett nytt program, detta informerade jag om i mitt medlemsbrev i oktober. Susanne 
Åberg Hoppe, som är medlemsansvarig, har skicka ut ett formulär till er den 29/11 för att fyllas i och återsändas 
innan den 31 december i år. Jag hoppas att de flesta nu har gjort detta så att vi tillsammans kan hålla vår 
hemsida uppdaterad.  
 
TUR 2015 
Sveriges Bussföretag kommer inte att delta på TUR 2015 som tidigare år. De har fått reda på att TUR gör stora 
förändringar där det inte finns plats för ett busstorg. De jobbar nu intensivt med ett alternativ som 
förhoppningsvis kan bli lika bra eller bättre. De kommer åter till oss när de vet lite mera och denna information 
fick jag av dem den 28 november.  Biljetter till TUR kommer vi att kunna få genom Visita nästa år. 
 
Stadgar 
Styrelsen uppmanar er ännu en gång, som vi gjorde redan i medlemsbrevet i oktober, att studera de nya 
stadgarna så att ni är medvetna om vilka villkor som gäller i frågan om medlemskap i SveGuide inför 2015. 
 
FEG 

FEG har nu genomfört sitt AGM i Berlin där jag och Elisabeth Daude (FSAG i Stockholm) deltog på detta möte 
som var intensivt och givande. En trevlig rapport om de utflykter, som erbjöds, har skrivits av två guidekollegor, 
Franziska Vikgren och Ingrid Johansson (FGAG i Göteborg) som var där och fick uppleva intensiva och lärorika 
dagar i Berlin. En mera utförlig rapport om detta kommer på det nya året men jag väljer att lyfta fram nu 
portalen ”Fair Deal Tours Europe” som är mycket aktuell nu och kan kopplas till våra uppdateringar I stort av 
våra medlemmar och de uppgifter som vi skall uppdatera på vår hemsida.  Denna portal har fått under 2014 ca 
55 guider som har anmält sitt intresse till att finnas med och erbjuda sina tjänster och olika turer. Detta är inte 
på långa vägar, tillräckligt för att denna portal skall ge tillbaka till de guider som finns där i form av 
marknadsföring och jobb. Det måste finnas minst 300 guider registrerade där. Fördelen med denna portal är att 
man har en direktkontakt med kund och inga provisioner betalas av varken guide eller kund som är fallet när 
det gäller alla andra portaler. Portalen har finansierats av FEGs ordförande Carlos Ortegas bolag och har med 
endast 55 st. guider gått med förlust. Ett beslut togs på mötet i Berlin att FEG skulle gå in och finansiera 
portalen under ett års tid med uppgiften att också intensivt marknadsföra den. Ett avtal kommer att skrivas 
innan årets slut, mellan Carlos Ortegas bolag och FEG, som var ett krav och en självklarhet för att FEG skulle gå 
in som finansiär. 
 
Detta innebär för oss, alla medlemmar i SveGuide, som därmed också är medlemmar av FEG att nästa år 
erbjuds vi ett gratis år för att finnas med på denna portal. Detta för att vi skall finnas med där, som var 
ambitionen från början, och för att få igång portalen. Det är därför mycket viktigt nästa år att uppdatering av 
våra medlemmar sker och naturligtvis att medlemsavgiften betalas i tid och innan den siste januari 2015. Det är 
också viktigt att informationen om antalet uppgivna medlemmar stämmer med antalet som föreningen har 
betalt för.  Vi ser fram emot nästa år då denna medlemsförmån kommer att ge våra medlemmar under 2015 en 
möjlighet till extra marknadsföring och jobb. När vi nu talar om förmåner så håller vi också på att arbeta fram 
ytterligare förmåner kopplat till medlemskapet som vi kommer att informera om 2015.  

http://www.fairdealtourseurope.com/ 
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FEGs nya hemsida kommer snart att publiceras och ni kommer att få information om när detta sker. 
 
Årsstämma 2015 
Vi kommer att hålla vår nästa årsstämma i Växjö under helgen den 6-8 mars. 
Vi bifogar med medlemsbrevet den första informationen vi har fått ifrån Agneta Skoglund angående 
programmet. 
 
Visita 
Arbetet i referensgruppen fortsätter och första etappen är nu avklarad. Vi har nu arbetat fram kunskapsmålen 
för guideauktorisationen. Clemens Wantschura kommer att närvara vid vår nästa årsstämma för att informera 
om det arbetet som har gjorts under 2014 och hur vi nu går vidare. 
Nästa möte blir den 11 februari 2015 i referensgruppen. 

 
Utbildningsdagar 2015 
Hösten 2015 vill Föreningen VästgötaGuide hälsa alla kollegor inom SveGuide välkomna till Innovatum Science 
Center i Trollhättan. Temat för höstutbildningsdagen kommer att hållas på temat Guiden & Tekniken. Vidare 
information om datum och detaljprogram kommer nästa år. 
 
Inbjudan till IGCs årsmöte 
Vi har fått en inbjudan till IGCs årsmöte 17-19 april 2015 i Drammen, Norge och den gäller för alla även de som 
idag inte är medlemmar. Vi bifogar program och anmälningsblankett. 

Styrelsen har sitt nästa möte i Göteborg den 9-11 januari 2015 och har bjudit in representanter från FGAG på 
söndagens förmiddag. Styrelsen kommer också att få besök av en representant från försäkringsbolaget Nordic 
Försäkring & Riskhantering AB för att diskutera en försäkring som skulle vara skräddarsydd för oss guider om 
möjligt. Försäkring går då genom Visita. 

 

 

 
 

Jag önskar er alla en riktigt 

God Jul och Gott Nytt År 
’ 
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