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TURISTRÅDET VÄSTSVERIGE AB   PROTOKOLL (3/2021) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-28 

Styrelsen     

     

Närvarande Ledamöter: 

Birgitta Adolfsson, Karin Greenberg Gelotte, Claes-Göran Borg, Ronnie Brorsson, Beatrice Ekelund, 

Jan-Åke Jansson, Aida Karimli, Yvonne Stafrén, Charlotte Nordström från §4 

 

Övriga närvarande: 

Fredrik Lindén, Marie Linde 

 

Tid och plats 

Styrelsemöte den 28:e maj 2021 kl. 10.00 till 12.00 

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 april 2021 samt prognos för 2021. Med anledning av pandemin 

kommer årets fakturering till RUN troligen blir lägre än budgeterad. 

 

Styrelsen beslutar 

 

att godkänna rapporten. 

 

 

§ 4 

VD informerar 

 

Återrapportering från RUN-möten 

Möten har genomförts med RUNs presidium och med RUN. Under mötena beskrevs Turistrådets 

verksamhet under 2020, satsningar med anledning av pandemin, branschens nuläge och tankar inför 

återstart.  

 

Status Hållbarhetsklivet (inkl. SKR) 

Hållbarhetsklivet fortlöper på ett bra sätt. 30 kommuner och ca 300 verksamheter är anslutna. Även 

nationellt är intresset stort och Hållbarhetsklivet har bl.a. presenterats på en konferens som anordnades 

av SKR. Processen kring utmärkelsen Årets Hållbarhetskliv är igång och nomineringarna till 

delområden ska lämnas in den 31 maj. 
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Evenemang 

De evenemang som Turistrådet är engagerat i under 2021 presenteras. 

 

Turistrådsdagen 

Årets Turistrådsdag äger rum den 11 november. Tanken är att göra ett hybridevenemang. 

 

Pågående upphandlingar 

Två upphandlingar avslutas inom kort; Internationell marknadskommunikation och Intervjuare till 

besökarundersökningar. 

 

Pågående kampanjer  

De kampanjer som pågår för närvarande presenteras. Exempel på kampanjer är Boka sommaren i 

Västsverige, Trädgård, Dalsland, Vandring, Cykling och Strax utanför Göteborg. 

 

Vastsverige.com statistik 

Trafiken till vastsverige.com har ökat med 65% jämfört med föregående år och ca 500 000 vidareklick 

till företag har genererats. 

 

Styrelsen noterar informationen och beslutar att göra en framställan till Regionfullmäktige för att be 

att få presentera Turistrådet och Hållbarhetsklivet under ett möte. 

 

§ 5 

Turistrådets arbete med vandringsturism 

 

Emmy Hultberg presenterar de insatser som Turistrådet gör inom vandringsturism. 

 

§ 6 

Turistrådets arbete med cykelturism 

 

Henrik Linneros presenterar de insatser som Turistrådet gör inom cyklingsturism. 

 

§ 7 

Nästa styrelsemöte 

 

Styrelsemöten äger rum: 8/10, 3/12 

 

§ 8 

Avslutning 

Ordföranden förklarar mötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet:     Justerat: 

 

 

Marie Linde            Birgitta Adolfsson  Karin Greenberg Gelotte  
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