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Hej SveGuider!  
 
Ordföranden har ordet  
 
Vi hade ett möte den 4/12 hos Visita där vi avslutade just arbetet för att övergången till att bli auktoriserad 
nationell guide i Sverige för oss skulle bli så smidig som möjligt. Jag vet att många redan har erhållit ett brev 
ifrån Visita för att ge er nu möjligheten att bli nationell guide.  Det känns väldigt skönt och glädjande att detta 
nu är på plats. Jag hoppas att ni läser informationen i brevet noggrant så att Visita  endast erhåller det de 
efterfrågar. 

Samma information som i brevet ligger nu på Visitas och SveGuides hemsida. 
 

 
 

 
 

 

Årsmöte i Malmö-Skåne  tillsammans med IGC den 1,2,3 april 2016 
 
PREL PROGRAM 
Vi planerar att ha konferens och primärt boende på nya Malmö Live. Från uppgång  Anna Lindhs plats på 
Malmö C är det bara några minuter att gå till hotellet. 
 

Fredag 
Pre-convention (frivilligt deltagande och utanför ordinarie program) 
Guidad tur i Dronningens By. Rubriken är inte klar ännu. Men kanske kommer även inslag från TV-serien Bron 
att finnas med om vår medlem Eva Roos Davidsson får som hon vill. 
Efter dansk Frokost blir det lite egentid med shopping och promenad i city innan bussen tar deltagarna tillbaka 
till Malmö. 
Som alternativ till Danmark planerar vi prel Lärdomsstaden Lund. 
 
Det officiella programmet startar fredag kväll. 
Då hälsas alla gemensamt välkomna innan vi delar upp oss i mindre grupper och följer med en SkåneGuide för 
middag på olika trevliga Malmörestauranger. 
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Lördag 
Guideforum och årsmöten (bör avslutas senast kl. 17) på Malmö Live. 
Fika-lunch-fika ingår. 
På kvällen blir det slottsmiddag med underhållning. Bussar avgår ca 18.30.  

 
Söndag 

Guidad busstur i Sveriges tredje största stad och kanske den mest mångkulturella. Det bor idag över 250 
nationaliteter i Malmö. 
Möt både det historiska och det nya Malmö. Start ca 9. Vi avslutar med italiensk lunch på klassisk restaurang 
vid Södergatan mitt i centrum. 
Härifrån är det bara ett par minuters promenad tillbaka till hotellet alternativt om man har bagage med sig ner 
raka vägen ner till Malmö C. 
 
Fullständigt program kommer i början på 2016 med kostnader! 

 

FEG AGM i Moskva, Ryssland den 17-22  november 
Under AGM i Moskva bestämdes det att ni kommer fortfarande att kunna vara registrera på ”Fair Deal Tours” 
portalen under det första halvåret av 2016 utan kostnad. Jag vill gärna igen poängtera att på denna portal har 
man en direktkontakt med kund och inga provisioner betalas av varken guide eller kund som är fallet när det 
gäller alla andra portaler. Mycket viktigt också är att endast ”auktoriserade guider” får marknadsföra sig på 
denna portal vilket inte är fallet på många andra portaler. En verifiering av guidernas språk som var och en är 
auktoriserad på kommer att göras under 2016 så att endast dessa språk marknadsförs på portalen. Portalen 
har nu avsevärt förbättrats och jag kommer i medlemsbrevet i januari 2016, då också protokollet kommer att 
bifogas från Moskva mötet, att beröra portalen mera ingående.  Den förbättrade portalen kommer jag att 
informera er om när den är tillgänglig för oss alla. Alla medlemmar hos WFTGA (Världsorganisationen) kommer 
att erbjudas möjlighet att registrera sig på denna portal också. Ju fler desto bättre. 
Carlos Ortega har nu lämnat styrelsen som ordförande och Efi Kalampoukidou har tagit över. 
 

Stadgar – påminnelse 
Vi har skickat ut textförslag till ändringar av våra stadgar som jag hoppas att ni alla har erhållit och att ni gärna 
tar er en titt på förslaget till ändring av texterna. 

 
Utbildningsdagar i Trollhättan den 7 och 8 november 
Vi tackar Västgöta Guide med Cia Säll i spetsen för mycket intressanta dagar om Guiden och Tekniken i 
Trollhättan.  Dagarna arrangerades tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan Väst, Innovatum Science 
Center och Visit Trollhättan Vänersborg. Ny broschyr trycktes inför dessa dagar och ni har möjlighet att erhålla 
exemplar av den om ni så vill genom att kontakta Cia Säll. 
Vi tar gärna emot förslag till utbildningsdag 2016. 
 

Styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte blir i Stockholm den 15-17 januari 2016.  Kontakta oss inför mötet om det är något ni vill 
att vi skall ta upp. 

Jag önskar er ALLA en riktigt GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR  

Birgitta 


