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Hej SveGuider! 
  
Ordföranden har ordet  
Nu kan jag tänka mig att ni ser fram emot lite ledighet och en lugn jul efter intensiva guideuppdrag. Jag skrev  i 
septembers medlemsbrev att många badgar har utfärdats och detta nu till de drygt 500 guider som sökt  den 
nationella auktorisationen av våra 674 medlemmar. Det är glädjande att så många har sett detta som en viktig 
steg att ta för att höja vår status. Vi har nu arbetat under två år med att få på plats den nationella 
auktorisationen samt valideringen som ett första steg. 
 
Vårt senaste  möte med Visita var i fredags den 16/12 där vi diskuterade det fortsatta arbetet. 
 
Låt mig gärna veta hur det har fungerat att lägga in informationen om marknadsföringen av era guider som nu 
har den nationella auktorisationen på era hemsidor. Vi skall ju ha en gemensam marknadsföring av dessa 
guider på våra respektive hemsidor och det är viktigt att detta framgår. Jag utlovade att ni skulle kunna ta del 
av denna information samt övrig information om vårt samarbete SveGuide/Visita på vår hemsida innan årets 
slut. Detta arbete pågår just nu då vi samtidigt har vår hemsida under omarbetning. 
 
Nationell Auktorisation och validering 
Arbetet med att införa en nationell auktorisation syftar till att kvalitetssäkra guider i hela landet, förenkla för 
beställaren och synliggöra den kompetens och det yrkeskunnande som landets guider besitter. Den nationella 
auktorisationen utgår från kompetensmål indelade i sex huvudområden: kommunikativ och pedagogiska 
förmåga, värdskap, guideetik, marknadsföring, kunskap och kompetenser samt språkliga färdigheter. 
Nästa steg är att öppna upp för validering och auktorisation av guider runt om i landet som besitter erforderlig 
kompetens men som av olika anledningar inte haft möjlighet att tidigare genomgå auktorisation. Stort fokus 
kommer också att läggas på att kontakta och implementera kompetensmålen och den nationella 
auktorisationen på guideutbildningar runt om i landet.  Genom detta arbete stärker vi och tydliggör guidernas 
viktiga roll inom besöksnäringen.  Vid frågor kontakta gärna utbildningsansvarig inom SveGuide Cia Säll, mobil 
0703-40 43 72, utbildning@guidesofsweden.com 
 
Nästa årsstämma blir i Linköping. Linköpings Guideklubb hälsar er alla välkomna till Linköping och SveGuide-
stämman 24/3 - 26/3 Inbjudan gick ut 13 december till samtliga medlemmar.  Några guider har haft problem 
att öppna program/anmälningslänken. Fungerar det inte alls kontakta maria.wedberg@grandtravel.se. 

Så en vädjan från mig, Eva, som medlemsansvarig. Meddela mig om du byter mejladress och tala samtidigt om 
vilken förening du tillhör, så ändrar jag direkt i adresslistan för din förening. Skicka till 
medlemsansvarigguidesofsweden@gmail.com 

När det gäller våra årsstämmor så är detta ett sätt att träffas, att förkovra sig och att utbytta erfarenheter 
guider emellan samt att ta del och följa SveGuides arbete.  

FEG AGM har nu ägt rum den 15 - 20 november i år i Brno, Tjeckien och det deltog några från Stockholm och 
Göteborg. Ett trevligt och intressant program erbjöds. Vi hade ett intensivt AGM och jag hade ännu en gång 
Elisabeth Daude, från FSAG, vid min sida under mötet. Protokollet kommer ni att få ett sammandrag av i början  
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på nästa år. Jag bifogar med detta medlemsbrev FEG Euroletter från december där ni får information om mötet 
och mycket annat. 

Betalning av nästa års medlemsavgifter 
Vid årets förbundsstämma beslutades att medlemsavgiften för 2017 skulle vara oförändrad, dvs. för föreningar: 
200 kr i föreningsavgift och 200 kr per föreningsmedlem  och för enskild, icke föreningsansluten medlem: 300 
kr.  
 
Fakturaavier kommer att skickas ut per e-post till föreningarnas kontaktpersoner och enskilda medlemmar. Följ 
anvisningarna noga för att underlätta kassörens arbete med att redovisa vilka förenings- resp. medlemsavgifter 
inbetalningarna avser.  Vi skickar inte ut någon bekräftelse, utan fakturaavin gäller som ert betalningsunderlag.  
 
Förfallodatum är 2017-01-31. OBSERVERA! När ni får fakturaavin lägg in betalningsuppdraget i tid men se till 
att betalningen inte registreras förrän tidigast 2017-01-01, det är viktigt för att medlemsavgifterna ska 
kunna redovisas/bokföras på rätt kalenderår.  
 
För att få rösträtt på förbundsstämman måste förenings-resp. medlemsavgiften vara Sveriges Guideförbund 
tillhanda senast på den angivna förfallodagen.  
 
Turistmomsen 
Turistföretagens villkor och turistmomsen fortsätter att engagera. Flera riksdagsledamöter har lämnat in sina 
motioner tidigare i höst som resulterat i tre betänkanden att behandla i Riksdagens utskott under 2017. 
Näringsutskottet kommer att behandla möjligheten till en översyn av turistföretagens villkor, beredning av 
möjligheten till en sänkt och mer enhetlig turistmoms är planerad att ske i Skatteutskottet i februari 2017. 
Civilutskottet kommer att behandla möjligheten att se över resegarantierna för bussbranschen.  
 
Vi fortsätter att bevaka behandling av turistmomsfrågan. Alexandra Lööw har vid flera tillfällen träffat 
representanter för Näringsutskottet och Kulturutskottet för att lägga fram SveGuides synpunkter. Då 
turistmomsfrågan nu ligger på Skatteutskottets bord så kommer även detta utskott att uppvaktas under 2017.  
 

 Nästa styrelsemöte blir nästa år den 27-29 januari i Stockholm. Har ni frågor till styrelsen så är ni välkomna 

att ta kontakt inför vårt styrelsemöte. Vi ser gärna att ni tar kontakt så att oklarheter kring frågor inte uppstår. 
 
I vårt medlemsbrev så finns det alltid med användarnamn och lösenord för vår hemsida och jag hoppas att ni 
ser detta och skriver upp det då vi har fått många mail om detta. 

 

 

Styrelsen önskar er alla en riktigt  

God Jul  

och  

Gott Nytt År! 
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