
1 (2) 

 

TURISTRÅDET VÄSTSVERIGE AB   PROTOKOLL (2/2022) 

Sammanträdesdatum 

2022-03-25 

Styrelsen     

     

Närvarande Ledamöter: 

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

Jan-Åke Jansson, Yvonne Stafrén, Aida Karimli  

 

Övriga närvarande: 

Fredrik Lindén, Marie Linde  

 

Tid och plats 

Styrelsemöte den 25:e mars 2022 kl. 10.00 till 12.00 

Regionens hus, Göteborg 

 

 

§ 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 mars 2021.  

 

Styrelsen beslutar 

 

att godkänna rapporten. 

 

§ 4 

VD informerar 

 

Återkoppling från ägardialog – Vid mötet med ägarna presenterades följande punkter; status i 

besöksnäringen, ekonomiskt utfall, status Hållbarhetsklivet, fokusområden, kompetensförsörjning, 

Krisstöd Västsverige, marknadsföring och stöd till Ukraina genom utlottning av upplevelser för 

insamling av pengar. 

 

Status Hållbarhetsklivet – För tillfället är drygt 400 företag anslutna och 40 kommuner har fattat 

beslut i KS. På sajten finns ca 500 initiativ. Flera lokala turistorganisationer, företag och kommuner 

använder sig av Hållbarhetsklivet. 

 

Introduktion till serveringsutbildning – 1-30 april pågår Turistrådets utbildning i introduktion till 

servering. 15 personer från 10 restauranger ska gå utbildningen. Turistrådet bekostar utbildningen och 

genom VGR får restaurangerna 70% av lönen för den anställde under utbildningsmånaden.  

 

Xperience Next – Turistrådet ingår i ett treårigt projekt kring innovationer inom upplevelseindustrin. 

Projektet drivs av Lindholmen Science Park. Övriga medfinansiärer är Västra Götalandsregionen och 

Göteborg & Co.  
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Turistrådsdagen – Årets Turistrådsdag planeras att genomföras den 10 november kl. 12-16 på Biograf 

Bergakungen i Göteborg. Processen för att utse vinnare av Årets Hållbarhetskliv är på gång. 

 

Styrelsen noterar informationen. 

 

§ 5 

Uppdaterad delegeringsordning  

Västra Götalandsregionen har uppdaterat mallen för delegeringsordning och Turistrådet har uppdaterat 

i enlighet med detta. 

 

Styrelsen beslutar; 

 

att godkänna ny delegeringsordning. 

 

§ 6 

Turistrådets arbete med kompetensutveckling och kompetensförsörjning  

Linda Sturk presenterar Turistrådets arbete med kompetensutveckling och kompetensförsörjning. 

 

§ 7  

Turistrådets arbete med matturism 

Denna punkt flyttas till ett kommande styrelsemöte. 

 

§ 8 

Nästa styrelsemöte 

Nästa möte äger rum den 20 maj 2022. 

 

§ 9 

Avslutning 

Ordföranden förklarar mötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet:     Justerat: 

 

 

Marie Linde            Birgitta Adolfsson  Karin Greenberg Gelotte  
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