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Jag hoppas att alla våra medlemmar använder vår SveGuide pin. 
 
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  
Jag hoppas att guidesäsongen har varit intensiv och bra för er alla. Visita har nu skickat ut en hel del badgar till 
våra medlemmar och jag förmodar att de flesta av er har erhållit den nu. På badgarna har de flesta en logga 
som indikerar vilket område man guider i förutom Visita och SveGuide loggan. 
 
Jag har skickat ut, till alla ordföranden, i varje medlemsförening information och direktiv om hur de nu 
nationellt auktoriserade guiderna skall marknadsföras på respektive hemsidor. Det är viktigt att vi 
marknadsförs på samma sätt och att det framgår vilka guider som nu har denna nationella auktorisation.  
Information om hur marknadsföringen av de guider som har den nationella auktorisationen skall göras kommer 
tillsammans med den nya badgen att finnas på vår hemsida. Vi kommer också att lyfta fram, på vår hemsida, all 
information om samarbetet SveGuide/Visita samt vad vi tillsammans har arbetat fram i form av nationell 
auktorisation och validering hitintills. Ambitionen är att få detta på plats innan årets slut. Styrgruppsmötet hos 
Visita, den 8 september, behandlade bl.a. valideringsmaterialet och kommande valideringsutbildning. Vårt 
nästa möte i styrgruppen blir den 16/12 och då kommer vi att arbeta vidare med dessa frågor. 
 

Arkivet har flyttats från Lilla Edet och Stockholm till Jönköping 

SveGuides material är nu inlämnat på Jönköpings läns Folkrörelsearkiv. Det kommer att gås igenom och 
katalogiseras och vara sorterat och klart framåt jul. 
 

Utbildning 
Då det inte blir någon utbildning till hösten hänvisar Cia Säll (ordförande i VästgötaGuide) till dokumentationen 
från utbildningen förra hösten i Trollhättan med Föreningen VästgötaGuide som värdförening, på temat 
"Guiden och tekniken" och uppmanar till att föreningarna jobbar vidare på egen hand med frågeställningar på 
temat. I dokumentationen finns ju en del frågor som kan ligga till grund om man exempelvis vill starta en egen 
studiecirkel. Utbildningsdagen 2017 kommer att hållas i FSAG:s regi i Stockholm enligt beslut på årsstämman i 
Malmö. Det ser vi fram emot. 

 
Momsfrågan 
Alexandra Turganova Lööw arbetar med denna fråga så ta kontakt om ni har något som kan vara av intresse i 
frågan och om ni vill höra hur det går. 
 

Nästa styrelsemöte blir ett skypemöte någon gång i oktober. Nästa årsstämma blir i Linköping. En första 

information kommer i slutet av året. 
 

FEG AGM äger rum den 15 - 20 november i år i Brno, Tjeckien och jag ser fram emot att få träffa många utav 

er där. 

 

Birgitta Ekesand  

http://www.feg-touristguides.com/
http://www.guidesofsweden.com/

