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Länk   www.feg-touristguides.com   Länk: www.guidesofsweden.com 
Användarnamn: fegmember   Användarnamn: medlem  
Lösenord: fegguides?   Lösenord: sveguide1983 
Det skall vara ett frågetecken! 

                                                                

                                                           
Hej SveGuider! 
  
Ordföranden har ordet  
Årsstämman i Malmö genomfördes i början på april och jag vill ännu en gång tacka Kerstin Helander och alla de 
SkåneGuider som var med och bidrog till en intressant och trevlig stämma. Det tillhörande programmet blev 
ännu trevligare då vi hade sällskap av IGCs medlemmar vilket gav oss ett nordiskt inslag och utbytte. Under 
SveGuide Forum gavs information om den nationella auktorisationen av Clemens Wantschura och Atilio 
Jaconelli från Visita. Det blev en diskussion om den nya badgen samt auktorisationsintyget, som en del guider 
hade erhållit, dock inte alla. Visita och SveGuide tog till sig av de synpunkter och önskemål som framkom och 
beslöt att presentera förslag på en ny badge och auktorisationsintyg. Ett brev skickades ut från Visita och 
SveGuide till alla medlemmar som sökt denna auktorisation med förklaring om tillvägagångssättet kring en ny 
badge och intyg.  
Två förslag till en ny badge har skickats ut till alla ordföranden där enda skillnaden har varit bakgrundsfärgen. Vi 
har nu erhållit svar från alla ordföranden och vi kommer nu att behandla frågan på nästa styrgruppsmöte. 
 
De guider som har önskat att auktorisera sig i den nya auktorisationen börjar närma sig 400 vilket är utöver 
SveGuides och Visitas förväntningar. Vi är också glada över att den nationella auktorisationen av nya 
utexaminerade guider redan har kommit igång vilket har gått mycket snabbare är vi hade hoppats på. 
Vi bör dock inte glömma att detta fortfarande är under utveckling. 
 
Nästa styrelsemöte blir i Mullsjö den 18-19 juni. Är det något ni vill vi skall ta upp då så ta kontakt med oss. 

Jag hoppas att alla våra medlemmar använder vår SveGuide pin. 

 

Här kommer texten på engelska om nästa FEG AGM som jag erhållit! 

FEG AGM in Brno (and Prague) Czech Republic - Deadline for registration: 31 August 2016 

15 - 20 November 2016 in Brno, Czech Republic. 
This year FEG celebrates its 30th Anniversary since its foundation in 1986, thanks to the support of you all! Our 
Czech colleagues have prepared a really interesting programme and pre-meeting tour with lots of training 
opportunities, guided visits, fun and socializing with colleagues from across Europe. Once again it's a great 
chance for all of you who will join the big FEG family in our 18th European Tourist Guide Meeting and 
Delegates' AGM in November in Brno (and Prague), in the Czech Republic. 
 

Jag medsänder en länk nedan som tar er direkt in till ALL information om nästa AGM. Ni 
hittar all information också på FEGs hemsida. 
 
http://www.feg-brno2016.org/ 
 
Hoppas få se många utav er där! 

Birgitta Ekesand  
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