GRANITKUSTEN
Referensmöte 25 november 2019
Plats: KKV Bohuslän
Deltagare: Cheyenne Röckner, Kjell Andersson, Bengt Wall, Rolf Danielsson, Carl Forsberg,
Julia Chronholm, Elisabeth Åström (halva mötet)
___________________________________________________________________________
Inleder med en presentationsrunda.
Dagordning
1. Reserapport Bergslagen och Not Quite/Steneby
2. Avstämning grafik och webbsida
3. Tidplan/aktiviteter
4. Föreningsstöd, ansökningar
. Avstämning Stöttning i ideellt styrelsearbete (Coompanion,
Hembygdsförbundet, NAV, PRISMA) Utgår då den kommer diskuteras tillsammans med
punkt 6.
5. Kurs guideteknik
6. Framtida organisation (enkel skiss på verksamhetsidé presenteras)
7. Övrigt

1. Reserapporter
Vi tittar på en kort film från resan till Bergslagen och på stiftelsen som organisationsform
som ligger bakom verksamheten. Vi pratar kring skillnaden mellan stiftelse som
organisationsform och den organisation som ligger bakom Mötesplats Steneby som backas
upp av en högskola. De har en budget på 3 miljoner från regionen och ett uppdrag som
handlar om att fördela resurser och utvecklingsarbete.
Stiftelse som form är stabil en gång på plats, men utmaning att få med sig kommuner.

2. Avstämning grafik och webbsida
Carl berättar om strukturen på hemsidan, innehåll och fält. Kalender och nyheter i front. Alla
aktörer har egna ”kort” som syns på första sidan, en presentation och en sida att komma
vidare till. Hemsidan kommer vara klar före jul.

Önskemål om att en ansvarig från varje aktör ska kunna gå in och uppdatera sin egen info
utan mellanhand. Carl skall kolla möjlighet för detta. Om möjligt ordnas en tydlig lathund så
att alla berörda enkelt skall kunna komma in.
Vi är eniga med att skjuta på sociala media .
3. Tidsplan och aktiviteter
•

Krokstrand satsning planeras jan/feb.
Viktigt att ha med för helheten. Ett gammalt stenhuggarsamhälle som vart centrum
för brytningen i Norra Bohuslän.

•

Lysekil satsning.
Finns flera aktörer som inte ännu kommit med i Granitkustens arbete eller av olika
anledning fallit bort. Att samla in dessa för ett gemensamt möte planeras.

•

Ansökan
Säkrat två tredjedelar inför 2020. Behöver få in bidrag från regionen. Ansökan är på
gång.

•

Textproducering
Uppdatera med texter/nyheter bakåt på hemsidan.

•

Produktutveckling
Samarbeten mellan boendeanläggningar och aktörer påbörjades i våras och lades på
is. Vi vill ta upp det spåret nästa år.

•

Nyhetsbrev.
Behöver input från aktörer.
Cirka 70 stycken idag som ingår i det interna nätverket som får nyhetsbrevet. Ska
breddas allt eftersom. Det ska gå att kunna registrera sig för nyhetsbrev på
hemsidan. Vi ska även börja mer aktivt med omvärldsbevakning. Viktigt att veta vad
som pågår i andra organisationer som är relaterat till Granitkusten.

•

Fråga angående företag – hur kan vi få dem intresserade? Vi ska se över
stenindustrin. Även en del i omvärldsbevakningen.
4. Föreningsstöd ansökningar

Vi har fått in tre stycken ansökningar på 10.000 sek vardera.
•

Stonezone ansökan 10.000 sek för korrekturläsning till Granitleden.
Beslut 5000 sek då Granitleden fått en summa tidigare.

•

Lahälla knottfabrik ansökan 10.000 sek för bidrag till ljudupptagning/teknik.
Beslut 10.000 sek

•

Hållö Fyr ansökan 10.000 sek för bidrag till upprustning av bod till granitutställning
Beslut 10.000 sek

5. Kurs guidning
Åsa Cunliff, cert. guide skapar en kurs på fyra tillfällen. Kursen fokuserar på guideteknik. 200
sek för Granitkustens aktörer, resten subventionerat. Carl skickar ut kursupplägg.

6. Framtida organisation – vad ska den syfta till?
•
•
•
•
•
•
•

Marknadsföring
Mindre medel för utgivning
Rådgivning
Forum för idéer mellan aktörer
Anlita samverkanspartners, kompetensutveckling
Omvärldsbevakning för utlysningar
Skapa samarbeten med besöksnäringen (produktutveckling)

7. Övrigt
Det uttrycks önskemål om att fler ska delta under våra referensmöten. Om en själv inte kan
komma med på ett möte är det viktigt att kunna skicka någon annan i sitt ställe.
Regelbunden kontakt med alla aktörer behöver utvecklas mer.
En lista på alla aktörer efterfrågas. Detta skickas ut i samband med protokoll från mötet.
Vikten av att ha god kännedom om alla aktörer inom gruppen diskuteras. Vi försöker lägga
referensmöten hos olika aktörer varje gång.
Förslag på att bestämma datum för referensmöten för hela året så att de kan planeras in i
tid.

Nästa referensmöte är planerat den 15 januari 16-18. Vikarvet kommer upp som förslag för
nästa möte.

Anteckningar: Julia Chronholm

