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TURISTRÅDET VÄSTSVERIGE AB  PROTOKOLL (6/2020) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-20 

Styrelsen     

     

Närvarande Ledamöter: 

Birgitta Adolfsson (ordförande för mötet), Claes-Göran Borg, Ronny Brorsson, Beatrice 

Ekelund, Jan-Åke Jansson, Charlotte Nordström, Yvonne Stafrén 

 

Övriga närvarande: 

Fredrik Lindén, Marie Linde 

 

Tid och plats 

Styrelsemöte den 20:e november 2020 kl. 10:00 till 11:00 

via Zoom 

 

 

§ 1 

Öppnande 

Mötet öppnas av Birgitta Adolfsson, ordförande för mötet.  

 

§ 2 

Protokollsjusterare 

Claes-Göran Borg utses att jämte ordföranden justera protokollet. 

 

§ 3  

Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna. 

 

§ 4 

Ekonomi 

Fredrik Lindén presenterar utfall per oktober 2020. Pandemin har haft stor påverkan på 

budgeten. Bland annat har inte planerad utlandsmarknadsföring kunnat genomföras vilket 

innebär att Turistrådet minskar faktureringen till Västra Götalandsregionen.  

 

Styrelsen beslutar 

 

att godkänna rapporten. 

 

§ 5 

VD informerar 

Läget pga pandemin – Personalen arbetar hemifrån. De flesta kampanjer har stoppats. 

Kampanj med uppmaning att köpa presentkort på hotell och restauranger som julklapp pågår.  

Projekt: Krisstöd Västsverige – Tillväxtverket har beviljat medel till projektet Krisstöd 

Västsverige. 

Status Hållbarhetsklivet– Hållbarhetsklivet lanserades officiellt på Turistrådsdagen den 17 

november. Mottagandet är mycket positivt från både företag och kommuner. Hittills har 5 

kommuner anslutit sig och fler är på gång inom kort. 
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§ 6 

Datum för styrelsemöten 2021 

 

5 februari kl. 10 – 14 (Bokslutsmöte) 

26 mars kl. 10 – 14 

28 maj kl. 10 – 15 på Nordens Ark 

8 oktober kl. 10 – 14 

3 december kl. 10 – 15 

 

§ 7 

Avslutning 

Ordföranden förklarar mötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet:     Justerat: 

 

 

 

Marie Linde            Birgitta Adolfsson  Claes-Göran Borg 
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