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TURISTRÅDET VÄSTSVERIGE AB   PROTOKOLL (6/2021) 

Sammanträdesdatum 

2021-12-03 

Styrelsen     

     

Närvarande Ledamöter: 

På plats på Gunnebo Slott: Birgitta Adolfsson, Claes-Göran Borg, Ronnie Brorsson, Aida Karimli, 

Yvonne Stafrén  

Online: Beatrice Ekelund, Karin Greenberg Gelotte, Jan-Åke Jansson, Charlotte Nordström 

 

Övriga närvarande: 

På plats på Gunnebo Slott: Fredrik Lindén, Marie Linde, Jennie Renström (från §5) 

 

Tid och plats 

Styrelsemöte den 3:e december 2021 kl. 10.00 till 12.30 

Gunnebo Slott och Zoom 

 

 

§ 1 

Öppnande 

Mötet öppnas av Birgitta Adolfsson, ordförande för mötet. Föregående mötesprotokoll läggs till 

handlingarna. 

 

§ 2 

Protokollsjusterare 

Karin Greenberg Gelotte utses att jämte ordföranden justera protokollet. 

 

§ 3 

Ekonomi 

Fredrik Lindén presenterar utfall per oktober 2021 samt prognos för 2021. Som tidigare aviserats 

kommer årets fakturering till RUN bli lägre än budgeterad med anledning av pandemin. 

 

Styrelsen beslutar 

 

att godkänna rapporten. 

 

§ 4 

VD informerar 

 

Gästnattsutvecklingen 

Besöksnäringen har återhämtat sig väl under sommaren och hösten. Även utländska besökare har 

börjat återvända under sensommaren och hösten. Den största svårigheten för många företag är att få 

tag på personal. 

 

Turistrådsdagen  

Turistrådsdagen ägde rum den 12 november på biograf Bergakungen i Göteborg. Dagen var mycket 

uppskattad av deltagarna. Turistrådets presentation från Turistrådsdagen presenteras. 

 

Status Hållbarhetsklivet 

Hållbarhetsklivet fortlöper på ett bra sätt. 38 kommuner och ca 350 verksamheter är anslutna. Även 

nationellt är intresset stort och Hållbarhetsklivet presenterades på Besöksnäringen på agendan som 

arrangerades av SKR. Hållbarhetsklivet presenterades även på COP26 och under ett seminarium som 

arrangerades av Tillväxtverkets/Visit Sweden. 
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Personuppgiftsincident 

Turistrådets utsattes för ett dataintrång på Meet the locals-sajten. Incidenten hanterades helt enligt 

uppsatta rutiner. Det finns inga tecken på att personuppgifter har hamnat i orätta händer. 

 

Innovationsmiljö för besöksnäringen 

Handelshögskolan, Göteborgs universitet, har genomfört en förstudie angående behovet av 

innovationsmiljöer för besöksnäringen. Förstudien finansierades av Västra Götalandsregionen och har 

resulterat i att Lindholmen Sciencepark har fått i uppdrag att ta sig an detta ämne. Om VGR fattar 

beslut om att stödja projektet kommer Turistrådet att gå in med 200.000 kr och 50.000 kr i egen tid. 

 

§ 5 

Turistrådets hemestersatsningar 

Jennie Renström presenterar Turistrådets arbete med olika kampanjer och utvecklingssatsningar som 

vänder sig till den svenska marknaden. Följande satsningar presenteras; Höstlov, Sportlov, Strax 

utanför Göteborg, Presentkortskampanj, Hundkampanj.  

 

§ 6 

Gunnebo Slott och Trädgårdar 

Anki Sande, VD, presenterar Gunnebo Slott och Trädgårdar. 

 

§ 7 

Avslutning 

Ordföranden förklarar mötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet:     Justerat: 

 

 

Marie Linde            Birgitta Adolfsson  Karin Greenberg Gelotte  
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