GRANITKUSTEN
Referensmöte 23 september 2019
Plats: StoneZone
Deltagare: Hans Leutscher, Lucas Arons, Stig Swedberg, Bengt Wall, Carl-Johan Starck,
Cheyenne Röckner, Carl Forsberg, Julia Chronholm
_______________________________________________________________________________________________
Inleder med en presentationsrunda.
Hans presenterar Granitleden som ska läggas ut i slutet av oktober/november . Aktörer
uppmanas att skicka material direkt till Hans så kan han uppdatera sidan.
Dagordning
1. Projektstatus/uppföljning
•

Munkedal osäker som samarbetspartner.

Efter valet ny nämnd som gör att beslut inte fattats ännu. 14 november kommer det upp
i nämnden. Projektet står inte och faller på enskilda kommuner då det är 30t per år varje
kommun går in med, men insatser på området går inte att fortsätta med om inte positivt
beslut tas. StoneZone säkrade i vilket fall då Granitkusten finansierat Granitleden. Lucas,
Carl och Margareta (kulturchef Munkedal) har kontakt för eventuell dragning. Hur
hanterar vi Norge angående platser som Granitleden har med? Svinesundskommittén
har kommunala kontakter på båda sidor som kan vara intresserade av Granitkusten.
Carl och Hans bjuder in sig på ett möte.
•

Udden skulptur- 2020 10 års jubileum KKV.

•

Stenhuggarveckan Knottfabriken planeras.

De har sökt bidrag med hjälp utav Carl. Bra att ha framförhållning för hjälp med framtida
bidragsansökningar.
•

Teaterutveckling Stallebrottet.

Bidragsfinansierad del av verksamheten musiken kommersiell. Organisationsutveckling.
•

Filmvisning i Lysekil och Hunnebostrand- Havsstänk

•

Hemsida och nyhetsbrev

Nyhetsbrev kommer komma ut snart. Tänkt att vara i första hand internt men när
Granitkusten blir mer publikt ska det också kunna göra reklam för alla verksamheter.
Längre fram kan vi ha behov för ett internt och ett externt. En idé om inloggning på
hemsidan till ett intranät med intern kommunikation såsom påminnelser om datum för
bidragsansökningar, information om vad andra håller på med, anslagstavla för
samarbetspartners och protokoll från våra möten.

Uppmaning till alla aktörer att skicka till Carl material till nyhetsbrevet: Vad händer i era
respektive organisationer? Vad behöver ni? Vad vill ni se?
•

Delrapport.

Carl håller på med en delrapport. Projektet måste söka enskilt från varje kommun för
nästa period. Fyrbodal är klara för de kommande två åren och nästan hälften av
budgeten är säkrad.
•

Julia deltidsanställd på 40%.

2. Föreningsbidrag , budget och riktlinjer
Förslag på föreningsstödsdok. presenteras. Vi beslutar att lägga till en mening i
ansökningsdokumentet som syftar till att uppmärksamma den lokala identiteten. Vi ska
även lägga till att sökande ska återkoppla med en kortfattad rapport efter genomförd
aktivitet. Vi beslutar att dokumentet räcker som underlag till en början och ser vi
allteftersom att fler riktlinjer behövs kan det läggas till
En förening kan söka flera gånger, alla ärenden behandlas. Vi vill se korta koncisa
ansökningar.

3. Grafisk profil och kärnvärden för Granitkusten.
Värdeord presenteras som ska ligga till grund för en grafisk profil som en extern part
ska utveckla. Offerter tas in denna veckan och beslut tas i slutet av denna veckan.
4. Förslag på aktiviteter
•

Fokus på guider och guideutbildning. Förslagsvis kan någon komma och coacha i
guideteknik.

•

Seminarium vid projektets avslut

5. Plan 2020
•
•
•

•
•

Öka fokus på organisationsuppbyggnad
Samverkansmodell - marknadsföra oss gemensamt
Nivåsäkring. Vi måste enas om en lägsta nivå. Turistrådets Sverige nivån är
lämplig. Alla måste ha samma nivå för att kunna vara trygga i att skicka vidare
besökare. Förslagsvis kan vi bjuda in TR för att berätta om nivåsäkring. Börja
jobba på detta redan 2020.
Minskat fokus på vandringsleder
Utbildning natur/kulturguider genom Symbioscentrum - vi ska leverera in
material in i utbildningen.

Nästa möte 28 oktober 16:00-18:00 på Hållö fyr
Anteckningar: Julia Chronholm

