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Hej SveGuider!  

Ordföranden har ordet 
 
Årsstämma i Växjö 
Årsstämman i Växjö under helgen den 6-8 mars blev mycket lyckad. En väl genomförd stämma av Agneta 
Skoglund (KGR) med team. Vi tackar för detta. En liten rapport medföljer medlemsbrevet av programmet som 
genomfördes. Jag vill välkomna in i SveGuides styrelse Cecilia Lagersvärd (FSAG), Eva Lindgren (Linköpings 
Guideklubb) och Lars Jansson (SkåneGuide). Årsmötesprotokollet har vi fått men tyvärr så har det blivit fel på 
en av punkterna som gällde FEG då det framgår att man endast under mars månad kunde registrera sig på ”Fair 
Deal Tours” portalen gratis. Det är definitivt inte fallet utan detta gäller under hela  året. Det är dock viktigt 
att registrera sig så snart som möjligt för att ta del av detta erbjudande och få ut så mycket som möjligt av det. 
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/  
 
FEG 
Nästa AGM blir i Moskva, Ryssland. Inbjudan och information får ni genom länken nedan! 
www.mosguides.com 
 
Visita 
Referensgruppens nästa möte blir den 2/6 i Stockholm hos Visita. Nordic Försäkring har nu skickat en 
uppdaterad ansökan efter presentationen i Växjö med offertunderlag. Bifogas.  
 
Utbildningsdag 
Nästa utbildningsdag blir i Trollhättan den 7 november  under temat ”Guiden och tekniken”. Föreningen 
VästgötaGuide håller i detta med Cia Säll i spetsen. Tillvalsprogram kommer att erbjudas och övernattnings-
alternativ. Vi återkommer om detta. 
 
Rapport från IGC 
Under SveGuide Forum i samband med årsmötet gav  Eva Lindgren, suppleant i IGC:s styrelse, information om 
IGC. Hon presenterade också hemsidan samt berättade om nuvarande styrelse, kommande årsstämma och om 

de förmåner föreningsmedlemmarna har. IGC fick redan samma dag ett flertal nya medlemmar. Rapport från 
IGC:s årsstämma 2015 medföljer detta medlemsbrev, sammanställt av Eva Lindgren, som var representant 
för SveGuide på stämman. 
 
Moms 
På årsmötet i Växjö kom en motion från Bohusläns guider, vilken uppmanade SveGuide att aktivt arbeta för 
sänkt moms på våra guidetjänster. Med anledning av att årsmötet tillstyrkte motionen och uppdrog åt 
styrelsen att titta vidare på frågan, har vi på senaste styrelsemötet beslutat att bilda en nationell 
samordningsgrupp för att arbeta vidare med frågan. Tanken är att gruppen ska arbeta på bred nationell basis 
för att därefter på bästa sätt kunna nå de rätta personerna/kanalerna för att komma med konkreta förslag och 
ta kontakter med flera relevanta aktörer, skapa opinion och göra ordentliga påtryckningar i frågan. Det finns 
säkert flera föreningar, aktiva och eldsjälar ute i Guidesverige som har erfarenheter, kunskaper och värdefulla 
åsikter de gärna delar med sig av och/eller vill vara med i den nystartade Momsgruppen. Är du en av dem? 
Kontakta i så fall Cecilia Lagersvärd, kassör i SveGuide, på adressen: ekonomi@guidesofsweden.com och 
meddela ditt intresse. Sammankallande i gruppen är Cecilia Lagersvärd. 

Härlig guidesommar! 

Birgitta               
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