
MMeeddlleemmssbbrreevv  ffeebbrruuaarrii  22001155 

   

                                                            
Hej SveGuider! 
  
Ordföranden har ordet 
Jag vill välkomna er till den kommande årsstämman i Växjö under helgen den 6-8 mars. Jag hoppas nu att alla 
delegater är utsedda och har anmält sitt deltagande till vår sekreterare Anna Buhr. Ni glömmer inte att skicka in 
en fullmakt för att någon annan föreningen skall kunna representera er om ni inte kan skicka en delegat. 
 
Hemsidan 
Hemsidan, har nu omarbetas i ett nytt program, och resultatet kommer att presenteras på stämman i Växjö.  
Susanne Åberg Hoppe har erhållit en hel del formulär, som underlag för hemsidan. men saknar fortfarande 
några.  Alla medlemsavgifter är ännu EJ betalda! 
 
TUR 2015 
Vi kan tyvärr inte räkna med att få delta genom Sveriges Bussföretag med någon utställarplats där de kommer 
att ha sin utställning utanför Stockholm. Detta skulle bli för SveGuide en högre kostnad. Vi får undersöka andra 
alternativ. Vi kanske kan delta på Turistnärings Dag i Båstad istället. Vi får återkomma till detta. Biljetter till 
TUR kommer vi att få klartecken om från Visita så snart de själva vet. 
 
Stadgar 
Medlemmarna uppmanades i medlemsbreven, som skickades ut i oktober och december, att ännu en gång  
studera de nya stadgarna för att vara medvetna om vilka villkor som gäller i frågan om medlemskap i SveGuide. 
Trots detta så blev det många frågor och det var oklart under § 2 hur dessa skulle tolkas. Vi skickade därför ut 
ett förtydligande av § 2 Medlemskap till alla våra medlemmar. 
 
FEG 
Ett sammandrag av protokollet från FEGs AGM i Berlin bifogas detta medlemsbrev för er att läsa.  
Portalen ”Fair Deal Tours Europe” nämnde jag i december brevet och lyfter nu detta igen då vi erbjuds ett 

gratis år för att finnas med på denna portal under 2015. Tag chansen och registrera er så snart som möjligt 

och missa inte denna chans. 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.  

http://www.fairdealtourseurope.com/  
 
Visita 
Clemens Wantschura och Attilio Jaconelli, Utbildningsutvecklare på Visita, kommer att närvara vid SveGuide 
Forum innan stämman för att informera om det arbetet som har gjorts i referensgruppen under 2014 och hur 
vi nu går vidare. Vi kommer också att ha två representanter från Nordic Försäkring närvarande som kommer att 
berätta om de skräddarsydda försäkringar som har utarbetats för våra medlemmar. Förhandsinformation om 
dessa har vi möjlighet att redan nu skicka ut med detta medlemsbrev för er att ta del utav. 
 
Utbildning 
Göteborgs Universitet kommer att börja med en guideutbildning till hösten 
http://utbildning.gu.se/kurser/kurs_information/?courseId=HI1850&subjectType=hostKurs 
I arbetsgruppen har Wivan Mellberg ingått. Cia Säll och jag själv var inbjudna till ett möte den 25/2 
på Göteborgs Universitet och närvarande var professor Christer Ahlberger och Johannes Daun doktorand i  
historia. Där vi fick information bl.a. om att diskussioner om denna kurs påbörjats för två år sedan och att 
de välkomnade ett samarbete med SveGuide i framtiden.  
  

Väl mött i Växjö! 

Birgitta 
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