Medlemsbrev februari 2017

Hej SveGuider!
Ordföranden har ordet
Vår årsstämma i år kommer att genomföras i Linköping mellan den 24-26 mars och jag vill börja med att påminna er om att ni
fortfarande har möjlighet att anmäla er http://guidesofsweden.com/blogg/. Jag hoppas på er medverkan då Linköpings
Guideklubb har presenterat ett fantastiskt program och detta är tillfället för er att träffa andra kollegor och samtidigt att
förkovra er i ert yrke. På fredagen kl. 17:30 så kommer Clemens Wantschura och Attilio Jaconelli, från Visita, att uppdatera
oss när det gäller den nationella guideauktorisationen och även beröra valideringsutbildningen för nationell
guideauktorisation som genomfördes den 9/2 i Malmö. Den senaste siffran, av antalet av våra guider, som har ansökt och
erhållit den nationella guideauktorisationen är 459.
Den Internationella Guidedagen firades den 21/2 och Föreningen Göteborgs Auktoriserade Guider (FGAG) firade på
söndagen den 26/2 med att erbjuda gratis guidade turer på en av Göteborgs äldre spårvagnar. Några bilder finns med
nedan från söndagen.
FEG genomförde sitt AGM, årsmöte, den 19-20 november 2016 i Brno, Tjeckien. Några av våra guider från Stockholm och
Göteborg fanns på plats och fick uppleva Brno och det trevliga program de hade att erbjuda. Bifogat med detta medlemsbrev
är ett sammandrag av protokollet från mötet.
Ni kan läsa lite om vad som togs upp och informerades om på mötet här nedan:
FEG erbjuder och sponsrar utbildningen ”Sharing Best Practice” (SBP) sex dagars kurs. En kandidat från var och en av
medlemsländerna i FEG. Ambitionen är att öka antalet utbildare, variation av språk och en spridning bland länderna. FEG vill
att vi undersöker och sprider detta och ser om det finns någon lämplig kandidat. Själva kursen sponsras av FEG men övriga
kostnader får kursdeltagaren stå för själv eller möjligen kan förbundet eller föreningen bidra. Kurserna genomförs under
lågsäsong. Deadline den 30/4 2017. Ytterligare information erhålls, vid intresse, genom kontakt med Birgitta Ekesand.
Bifogas också en fil med mer information om detta med medlemsbrevet.
FEG har ett projekt på gång, men kan inte säga så mycket om det, eftersom det ännu inte är godkänt. Det kallas ”EuroAfrican imprints in European Cultural Heritage”. FEG skall då leverera seminarier kostnadsfritt för turistguider från sju olika
europeiska länder Österrike, Tjeckien, Frankrike, Sverige, Portugal, Spanien och Storbritannien. 2017 genomförs AGM i
Dublin, Irland, 2018 förmodligen i Österrike och 2019 kanske i Moskva. Ny hemsida lanserades av FEG i oktober 2016
http://www.feg-touristguides.com/. FEG vill gärna att vi bidrar med bilder så att det blir en variation av guideturer som
genomförs i de olika medlemsländerna. Facebooksidan https://www.facebook.com/FEGEuropeTouristGuides/ är ni
välkomna att ”gilla”. Där publiceras nyheter, evenemang, länkningar, föreslagna av medlemmarna i FEG, som BVGD och
London Guide har gjort, samt artiklar och nyheter om arkeologi, kultur etc.
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