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Projektstatus
Hemsidan
Aktörer presenteras på hemsidan som besöksmål. Ikoner för olika typer av besöksmål:
natur, kulturarv, kulturscen och konst. Ikoner för kulturarv och natur skall bytas ut och
bli tydligare. Kalender med publika evenemang.
Fokus ska ligga på att föra fram varje aktör. Aktörer som är med på sidan har ”Sverige
nivån” (Turistrådets kvalitésäkring).
Tittar på ekomuseum Bergslagens hemsida för att jämföra.
Så fort faktura gått in för nytt webbhotell så kommer hemsidan gå ut.
Subventionerad guidekurs
Fyra tillfällen hos Åsa Cunliff på Bottna Inn. Den vänder sig till de som kan sitt område
men vill utveckla sin teknik. Start 26e februari. Kursen kostar 1000 sek men
subventionerat för aktörer. Kostnaden per aktör blir 200 sek..
Kulturarvseminarium
Den 22 april 16-20 planerar vi ett seminarium som fokuserar på kulturarvsturism.
Tre stycken föreläsare är inbokade än så länge, som alla är kopplade till temat på olika
sätt. Föreläsare som är bokade: Gunilla på Turistrådet, Katherine Burlingame forskare
från Lunds universitet, Björn Ohlén VGR om platsutveckling. Eventuellt Annette Prior
från Bohusläns Museum och eventuellt Petter från Vitlycke. Vi vill skapa en balans
mellan olika fält på samma tema. Vi planerar att ha seminariet på Vitlycke.
Bjuder in existerande aktörer och nya. - Laurins att bjuda in. När inbjudan är klar hjälps
vi åt att få ut den.

Föreningsstöd
Börjat dela ut. Fyra stycken har fått stöd än så länge. Granitleden för översättning,
Knottfabriken har fått ett för ljudinspelning och ett till berättarbänk i granit (förebild
från ekomuseum), Hållö fyr för att bygga sjöbod till utställning .
Knottfabrikens förening har fått till ett avtal med ett arrendeavtal med ägare på en
längre period.
Hur mycket pengar ges som föreningsstöd? 50.000 per år. Max 10.000 per förening.
Workshop med besöksnäring
Diskussion med turistrådet och kommuners besöksnäring. Förlänga säsongen - hur kan
vi göra detta tillsammans? Turistrådet arbetar inte med Sverigenivån utan detta görs på
lokal nivå. Kan vi lyfta våra aktörer till Norden nivå så kommer aktörer också med på
Västsveriges hemsida och nätverk. Förmåner skiljer sig åt beroende på nivå.
•
•
•

Sverige nivå: Lagstadgade krav och egen hemsida eller informationskanal.
Norden nivå: Lagstadgade krav, Egen hemsida, Snabbt svar (48 timmar), Förse
TR med material, Onlinebokning, Hållbarhet
(Världen nivå: tillkommer google my business, tripadvisor, FB Instagram,
Översatt info, proffissinalitet, medverka vid uppföljning , erbjuda gott värdskap )

De flesta av aktörerna har inte onlinebokning idag.
Aktörer vill eventuellt ha egna riktlinjer för vilka som ska ingå, ha en egen
kvalitetssäkring istället för en extern.
Representanter från besöksnäringen från varje kommun kommer tillfrågas.
Behov: Klargöra Turistrådets funktion kring projektet.
Budget 2020
Går över budget intäkter och kostnader. Fyrbodal klara, VGR RUN förberett.
Ansökningar till kommunerna?
150.000 totalt på kommunerna. 30.000 per kommun. Vi kommer gärna ut om det
behövs dragning för någon nämnd.
Lysekil- tar upp det som ett informationsärende. Ligger i linje med uppdrag kommunen
har. Finns i budget att ta av. Behov av rapport för att kunna presentera. Vilka aktörer i
Lysekil och vad har projektet gjort för dessa?
Munkedal- Trodde det skulle vara öppet ärende i december och januari. Det kommer ett
beslut förhoppningsvis på nästa sammanträde.
Tanum- Birgitta ej närvarande.
Strömstad- Tove (ej närvarande) ont om personal men rörliga pengar så informerat att
det inte borde vara några problem.

Förslag: Slå ihop kostnader med besöksnäringen. 15 från kultur och fritid och 15 från
besöksnäringen.
Vi skickar en rapport till varje kommun där vi lyfter fram specifikt vad som hänt
med aktörer inom den kommunen.
Organisationsform
För och nackdelar med att bilda förening
En idé kom upp om att bli en paraplyorganisation med stöd från Riksantikvarieämbetet.
En föreningars förening som en egen organisation . Fördelen är att det blir en formell
form och ram. En formell identitet stärker.
Nackdelen är att människor som skulle ingå redan sitter i sina egna föreningar.
Detta kan ändå vara värt att göra på kort sikt för att det ska kunna bli ett embryo till en
nästa organisationsform.
Prognoser för långsiktig organisering
Kommuner och länsmuseum är inte starka nog för att komma in som stiftare i framtiden.
Tre möjliga former och utav stiftelse, bolag och förening. Ekomuseum bildades för 30 år
sedan då det såg annorlunda ut. Det har blivit stabilt över tid.
Bolagsidén kan man tappa dialogen som behövs.
Utredningsuppdrag från referensgruppen
I mars ska vi presentera ett förslag till aktörsgrupp.
Vi ska inte stirra oss blinda på bidragen utan snarare vad ska organisationsformen lösa
för problem. Hållbarhet över tid primärt. Bygga på engagemang och intresse.
Vi gör ett förslag internt och presenterar detta.
Runda Status
Vad händer hos er? Vilka behov ser ni?
Lysekil:
•
•
•
•

Jonas Ingevaldsson föreningsutvecklare nyanställd Lysekil. Ny typ av tjänst.
Löpande finns behovet kring hur vi får barn och unga till oss.
Renovera byggnader. Komma med exempel på restaureringsexempel- hur en
söker bidrag för detta osv?
Kulturlanskapet skrev en gång i tiden förstudien till Granitkusten. De har ett
projekt som handlar om Bohus graniten där de ska kartlägga och föra in i
detaljplaner för varje kommun i Fyrbodal. Lutat mer åt kulturarv och arkeologi.

Tanum
•
•

•

Nyanställd Anna Karin Sagvall föreningsutvecklare 50%. Kommunikatör på en
viss del 25%.
Vitlyckemuseum. Har mycket med att kultur i Väst byter namn och
omorganiseras- Förvaltningen för kulturutveckling. En ny programansvarig
börjar andra veckan i februari.
Birgitta Sparre arbetar på en Live kurs på Vitlycke, Grebbestad folkhögskola
medverkar.

Sotenäs
•
•

•

•
•

Stallebrottet har ny ordförande. Tar emot 50 bussresor om året. Stallebrottet en
ansökan inne nu hos kommunen. Söker anläggningsstöd.
KKV- Det går ganska bra med kurser. Bulleranmälan från granne kostar pengar
att åtgärda. Vattenfrågan stor, kommunalt vatten tar tid och det är höga
kostnader per månad för vattnet som köps in så länge
Stenhuggerimuseet- behov av upprustning. Vill flytta ned till Udden. De kanske
ser att det skulle ligga ett Stenens Hus, men det ligger ganska långt bort i
framtiden och bättre att rusta upp innan eftersom det är långt tid till ev. flytt.
Udden skulptur firar 10 år men ont om medel. Udden skulptur ägs av KKV
Bohuslän. Kulturrådet har sagt nej till två ansökningar.
Hållö Fyr- Rullar på stabilt. Fått ett stöd via oss.

Strömstad
•

Krokstrand svårt att få med. Vi åker därför till dem för att se vad som går att
fånga upp den 24e februari.

Munkedal: Inget att uppdatera med.

Mötestider
26 mars torsdag 13:00-15:00 Munkedal
26 maj tisdag 13:00-15:00 Munkedal
26 augusti 13:00-15:00
28 oktober 13:00-15:00

