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Minnesanteckningar från möte med ordföranden/styreleder i
Ansättfjällen, Lierne Fritid, Røyrvik fritid och Tillväxt Frostviken
den 7/2 i Valsjöbyn
Deltagare: Marianne Ornæs-Røyrvik Fritid, Maritha Granqvist-Tillväxt Frostviken, Nils Johnsson och Gunnar Fahlström-Ansättfjällen, Anna Jonasson och
Tommie Jirhed, Regionprojekt Vaajma. Mona Hågensen från Lierne Fritid uteblev p.g.a. sjukdom.
Frågorna i mötet hade formen av diskussion mer än beslut. Det är viktigt att vi
redan nu startar en dialog om hur verksamheten kan se ut efter projekttiden.
Att lära känna varandras områden är en viktig del i processen för ökat samarbete. Vi startade med en runda för lägesrapporter. Maritha berättar om Frostvikens
arbete med att få organisationen på plats. Att det just nu skrivs avtal med kommunen om drift av turistbyrån i Gäddede.
I Røyrvik ser man fram emot 9 augusti då man firar Børgefjell nasjonalpark 50 år.
Man var först i Vaajma med att införa kurtax. Nu vill man utveckla systemet och
Marianne åker därför runt bland företagen och berättar mer för att få med alla.
I Ansättfjällen arbetar man med att utveckla vandringslederna. I mitten av april
planerar man för en näringslivsdag. Medlemsföretagen ska få chansen att träffa
föreningen, Vaajma, turistkompaniet och kommunen.
Syftet med mötet är att följa upp den diskussion som vi startade i november. Hur
kan framtiden i Destination Vaajma se ut? Det är framför allt tre frågeställningar
som är viktiga att ta med sig hem till sina organisationer.
a. Verksamhet?
b. Ansökan om nytt projekt?
c. Ekonomi?
Vi kom fram till att arbetet fortsätter i samma anda som fortsatt och enligt den
marknadsplan som satts upp för 2013. Samtliga är överens om att de fokusområden som lyfts är rätt d.v.s. Fiske, lokalproducerad mat och vandring.
Om man ska söka ett nytt projekt så kan det vara en idé att redan nu börja titta
på möjligheten att hitta offentlig medfinansiering.
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Jag berättar om läget i projektet. Att vi har klart med en bankgaranti som uppfyller Kammarkollegiets krav på resegaranti och att vi därmed kan börja marknadsföra och sälja paketresor. Tisdag den 12/2 har vi ett möte med informationsgruppen om hur vi ska arbeta med utveckling av hemsidan nu när vi har andra
förutsättningar.
För att få tillfälle att informera företagen om det som sker samt lära känna varandra och området bättre så planerar vi en företagsträff i maj. Ett lunch till lunch
möte med någon lockande föreläsare.
(Vid möte med referensgruppen beslutade vi att mötet ska ligga den 23-24 maj)
Kurtax - Planen är att vi fortsatt ska försöka hitta finansiering av etablering av
kurtax på svensk sida under 2013. Vi kan finansiera ett visst antal timmar genom
projektet.
Man har fått igång verksamheten bra i Lierne, ca 200 000kr i intäkter och Röyrvik
med ca 60 000kr i intäkter på kurtax. En avgift som alltså inte betalas av företagen
utan kunden/gästen.
Jag bifogar presentation från Lierne fritid.
Fjällfiskefestival ska vara samlingsnamnet för samlade fiskeaktiviteter i området.
(beslutat att den ska läggas 11-14 juli så att området är säkert snöfritt och att det
inte krockar med annat)
Lokalt får man undersöka vilka som vill vara med och efter det meddela mig så
tar jag kontakt med företaget/föreningen/fiskevårdsområdet m.m.

Tack för ett trevligt möte!
Anna Jonasson
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