Inbjudan till nätverksmöte

Välkommen på nätverksmöte
och båtmässa
Välkommen till Båtmässan i Göteborg och nätverksmöte med RGS,
(Riksförbundet Gästhamnar Sverige) i samarbete med Maritim
utveckling i Bohuslän.
Den 5e februari kl. 09.15 – 14.30 är du varmt välkommen till Hotel Gothia konferenslokal R15
i Göteborg. Dagen börjar med nätverksmöte och extrastämma fram till lunch. Efter lunch samlas vi
åter i samma lokal för att stämma av kring projekt Maritim Utveckling i Bohuslän. Slutligen avslutar vi
med besök på mässan för de som vill.

I projektet Maritim utveckling i Bohuslän, har vi arbetat vidare
med de frågor och uppgifter som vi fått med oss genom de
möten och workshops som genomförts. Några av frågorna
drivs idag aktivt av branschorganisationen Riksförbundet
Gästhamnar Sverige. Vi har därför bjudit in er till detta medlemsmöte för att få en uppdatering och höra vad det är som är
på gång. Se bifogat program.
Efter lunchen kl.13 samlas vi alla (i samma lokaler som på fm)
för att stämma av vad som gjorts och vad som är kvar att göra
i projektet. Vi kommer också att ha en workshop kring gemensamma skyltar för våra gästhamnar.
Kl.14.30 avslutar vi, så att alla får en chans att besöka
båtmässan.

Projekt Maritim Utveckling
i Bohuslän skapar förutsättningar
för små och medelstora
företag att stärka sin
professionalitet, hållbarhet
och innovationskraft.
Anmälan och information
Tid: tisdag 5 februari kl 09.15-12.00
RGS Medlemsmöte.
13.00-14.30 Nätverksmöte med MUB.
Om du har några frågor vänligen kontakta
delprojektledare Ingela Skärström på:
ingela@engagera.se
Anmäl dig via denna länk: http://www.simplesignup.se/private_event/145254/52925496ef

TILLVÄXT BOHUSLÄN

www.tillvaxtbohuslan.se/mub

Inbjudan till nätverksmöte
Dagens program
09.15 Inregistrering och gästhamnssmörgås

11.45 Inbjudan till årets båtmässa

med kaffe/te

Affärsansvarig båtmässan Jacob Ryder

09.45 Välkommen

12.00 Avslut extrastämma.

Riksföreningen Gästhamnar Sverige
ordförande Helena Paghold
09.50 Kallad extrastämma
För beslut med anledning av stadgeändring i §3 i
föreningens stadgar
10.00 Vi summerar 2018 års verksamhet/
statistik och blickar ut mot 2019 - 2020
RGS generalsekreterare Dick Netterlid
10.30 Rapport från Sjösäkerhetsrådet,
Båtmiljörådet och Blå Flaggsarbetet
11.00 RGS stärker upp betydelse
och varumärke i gästhamnen.
11.15 Förväntad stor medlemsnytta i
pågående projektarbete inom RGS

13-14.30 Maritim utveckling i
Bohuslän
Projektledare Ingela Skärström
presenterar förslag och idéer, deltagarna
får möjlighet att tycka till kring vad som
ska tas vidare till nästa steg.
14.30 Besök på mässan för den
som vill.

Anmälan och information
Tid: tisdag 5 februari kl 09.15-12.00
RGS Medlemsmöte.
13.00-14.30 Nätverksmöte med MUB.
Om du har några frågor vänligen kontakta
delprojektledare Ingela Skärström på:
ingela@engagera.se
Anmäl dig via denna länk: http://www.simplesignup.
se/private_event/145254/52925496ef

- Marknadsföring/export av Sveriges gästhamnar
- Värdskapsprojekt/verktygslåda för en
framgångsrik gästhamn.
- RGS medlemskap inte bara Gästhamnsguiden

TILLVÄXT BOHUSLÄN

www.tillvaxtbohuslan.se/mub

