
Minnesanteckningar  
 
Möte med Norra Bohusläns Besöksråd – Styrgruppen 
 
Närvarande: Erland Lundqvist, Strömstad 
 Stig Johansson, Strömstad 
 Anders Karlsson, Tanum 
 Gunnar Jacobsson, Sotenäs 
 Gert-Ove Forsberg, Lysekil 
 Maria Kjellsson, Lysekil 
 Jan Hognert, Munkedal 
 Lars-Åke Winblad, Munkedal 
 Elsie Hellström, Tillväxtsekretariat Bohuslän 
 Anita Hansson, Tillväxtsekretariat Bohuslän  
 Anders Svedberg, Västsvenska Turistrådet 
 
Tid/Plats: Kommunhuset Munkedal, torsdagen den 20 maj 9.00 – 12.00 
 

1. Jan Hognert och Anders Svedberg hälsar välkommen till Munkedal 
2. Presentation av alla närvarande. Anders hälsar särskilt välkomna till Erland och 

Gunnar samt konstaterar att det trots att flera av turistorganisationerna bytt ordförande 
så borgar nuvarande sammansättning för kontinuitet och fortsatt gott samarbete. Även 
Lysekil har bytt ordförande men har valt att låta Gert-Ove fortsätta representera 
Lysekil i gruppen.  

3. Anders och Maria redogjorde för arrangemanget European Maritime Day i Lysekil 
den 20 maj som också blev uppstarten till det produkt- och paketutvecklingsarbete 
som skall ligga till grund för det samarbete som skall genomföras mellan N B 
Besöksråd och Västsvenska Turistrådet (VT) under 2010. Till arrangemanget kom 
närmare 50 personer och ytterligare c:a 25 företag har anmält intresse att deltaga i den 
kommande processen. Samtliga närvarande företag utom ett anmälde sig för fortsatt 
arbete och flera företag påbörjade kontakter redan under arrangemanget. 

4. Stig efterlyser en handbok som beskriver modellarbetet så att turistorganisationerna 
själva kan fortsätta arbete.  

5. Stig vill också att VT tar fram hårddata om resultat från 2009 års arbete samt 
genomför uppföljning. Anders meddelar att en sådan uppföljning för Kosterhavet är 
planerad till den 10 juni. 

6. Anders gick igenom innehållet i VT’s uppdrag för 2010.  
a. Basetoolutbildningar skall genomföras för turistorganisationerna och företagen 

med start efter sommaren. Styrgruppen begärde att dessa datum spikas så snart 
som möjligt. 

b. Kvalitetsseminarium planeras till oktober och Anders redogjorde för ett 
grundupplägg med internationellt deltagande från Skottland och Nya Zeeland, 
som kommit längst i kvalitetssäkringsarbetet i världen, samt inbjudna 
föreläsare från framgångsrika mat- boende- och upplevelseföretag i Sverige. 
Stig efterlyste också något avsnitt om destinationens kvalitet vilket Anders 
skall undersöka. Styrgrupp beslöt att Anders och Stig jobbar vidare med 
detaljinnehållet samt håller gruppen informerad via mail. 

c. Lönsamhetsseminarium planeras till oktober/november med fokus på 
prisoptimering, s.k. yield management.  

 



7. Elsie informerade om mötet med den politiska styrgruppen för Norra Bohuslän den 22 
juni och önskar deltagande med redovisning av synpunkter från näringen på det 
fortsatta arbetet. Stig utvecklade ett resonemang kring att det är näst intill orimligt att 
begära att näringen skall kunna matcha det bakgrundsarbete och de analyser som den 
politiska organisationen gjort. Styrgruppen beslöt att låta Stig föra 
turistorganisationerna talan vid mötet den 22 juni. 

8. Anita Hansson informera om de krav och de brister som för närvarande råder avseende 
redovisningar av tid och fakturor knutna till projektet. Framförallt kräver 
Leadersekretariatet att samtliga fakturor som åberopas skall vara specificerade. Anders 
tar med sig synpunkter riktade mot VT’s redovisningar och samtliga berörda 
turistorganisation ser över sina egna rutiner. 

9. Skaldjursresan, som 2009 genomfördes som ett Leaderprojekt, diskuterades och 
samtliga var intresserad av att evenemanget skall fortsätta och utvecklas. Förra årets 
initiativtagare – skaldjursakademierna med Musselakademin i spetsen – har meddelat 
att de gärna överlåter ansvaret till någon annan. Anders presenterar ett förslag till 
upplägg där VT tar projektledarskapet i samverkan med de turistansvariga i respektive 
kommun. Förslaget innebär inga direkt kostnader för turistorganisationerna. VT påtar 
sig kostnader för bl.a. projektledning och hemsida. Övriga kostnader föreslås täcks av 
medverkande företag på en nivå om max 3000 kr. Förslaget från styrgruppen blev att 
turistorganisationerna övertar detta ansvar och inte Besöksrådet.  

10. TEM-undersökningarna i respektive kommun är nu klara. Av tidsbrist beslöts att ta 
upp dessa till gemensam diskussion vid nästa möte samt att Anders till dess 
sammanställer en överskådlig, relevant och jämförbar presentation av dessa. 

11. Nästa möten bekräftades till 7 september kl. 09.00 i Munkedal och 16 november kl. 
10.00 i Strömstad. 

12. Mötet avslutades med gemensam lunch. 
 
 
Göteborg den 8 juni 2010 
 
Vid pennan 
 
Anders Svedberg 
Västsvenska Turistrådet 


