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TURISTRÅDET VÄSTSVERIGE AB    

PROTOKOLL EXTRA 

STYRELSEMÖTE (5/2021) 

Sammanträdesdatum 

2021-10-27 

Styrelsen     

     

Närvarande Ledamöter: 

Birgitta Adolfsson, Karin Greenberg Gelotte, Ronnie Brorsson, Beatrice Ekelund, Jan-Åke Jansson, 

Aida Karimli, Charlotte Nordström, Yvonne Stafrén 

 

Övriga närvarande: 

Fredrik Lindén, Marie Linde 

 

Tid och plats 

Styrelsemöte den 27:e oktober 2021 kl. 11.30 till 12.00 

Online via Zoom 

 

 

§ 1 

Öppnande 

Mötet öppnas av Birgitta Adolfsson, ordförande för mötet.  

 

§ 2 

Protokollsjusterare 

Karin Greenberg Gelotte utses att jämte ordföranden justera protokollet. 

 

§ 3 

Procedur för att utse vinnare av Årets Hållbarhetskliv  

Förslag till procedur för att utse vinnare av Årets Hållbarhetskliv presenteras 

 

Styrelsen beslutar 

 

att följande procedur skall gälla då pristagare av Årets Hållbarhetskliv utses: 

 

• Huvudjuryn består av VD (ordförande) och vVD för Turistrådet samt ytterligare tre externa 

ledamöter 

• VD för Turistrådet utser tre externa deltagare till huvudjuryn. För närvarande ingår Lisbeth Schultze, 

Länsöverdirektör Västra Götalands län, Helena Nilsson, Regionutvecklingsdirektör Västra 

Götalandsregionen, Helena Nyberg Brehnfors, Enhetschef entreprenörskap och företagande 

Tillväxtverket 

• Huvudjuryn utser förslag till vinnare i september 

• Turistrådets styrelse fattar formellt beslut om huvudjuryns förslag till vinnare vid styrelsemötet i 

oktober. Styrelsen delges förslaget till vinnare vid styrelsemötet och beslutet hålls hemligt tills priset 

är utdelat. 

• Prisceremonin sker vid Turistrådsdagen i november 

 

§ 4 

Vinnare av Årets Hållbarhetskliv 

Juryns förslag till vinnare av Årets Hållbarhetskliv presenteras. 

 

Styrelsen beslutar 

 

att godkänna huvudjuryns förslag till vinnare av årets Hållbarhetskliv 2021 och att tilldela den 

vinnande verksamheten 50 000 SEK i form av projektbidrag och ett diplom samt att erbjuda övriga tre 
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nominerade verksamheter möjlighet till 10 000 SEK vardera i utvecklingsstöd inom projekt Krisstöd 

Västsverige. Prissumman skall användas till hållbarhetsförbättrande insatser. Vinnande kommunala 

initiativ tilldelas endast ett diplom.  

 

att från och med år 2022 undersöka möjlighet till sponsorer till prispengarna. 

 

§ 5 

Avslutning 

Ordföranden förklarar mötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet:     Justerat: 

 

 

Marie Linde            Birgitta Adolfsson  Karin Greenberg Gelotte  
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