Minnesanteckningar från möte med referensgruppen för
Destination Vaajma 20130211 på Pilgrimshotellet i Gäddede
Närvarande: Anna Jonasson, Roy Inge Bergli, Anneli Åman, Kent Mikkelsen, Ola Sundqvist, Tommie Jirhed
1.

En snabb runda med nyheter från respektive
kommun/kommundel. Røyrvik/Børgefjell; Nytt med webbkamera
som visar väderförhållande m.m. i skisentret. Røyrvikhelg – för att visa
utbudet och locka företagen att visa upp sig lite mer 21-24/2.
Frostviken; Tillväxt Frostviken kommer att ta över Frostviksfjälls verksamhet. Just nu skrivs avtal om drift av turistbyrån. Vintersäsongen
drar igång på allvar och området fylls till stor del med skotertrafik under helgerna.
Nya arrendatorer på Jormvattnets fiskecamp och Restaurang Fjällripan.
Lierne; Roy Inge berättar om Li-vertens resa till Grüne woche i Berlin.
En gigantisk matmässa.
Man satsar just nu på aktiviteter för vinterferien men det blir ingen isfestival p.g.a. nedläggningen av galleri Lierne som stod för det arrangemanget.
Ansättfjällen; Ny arrendator på Rörvattnets fiskecamp.
Skoterns julafton i Åkersjön drog som vanligt mycket folk och man
väntar ännu mer till back SM i skoter den 9 mars. Man kommer att utöka matservering med tält.
Vidare arbete med vandringsleds projekt.
Kent och Roy Inge berättade om filminspelningen som gjordes i höst
genom projektet Wild Norway. Vi tittade även på reklamfilmen som
ska marknadsföra naturbaserad kvalitetsturism i Nord Tröndelag.

2.

Referat från mötet med ordförandena i turismorganisationerna som hålls den 7/2.
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3.

Vi beslutade att Vaajma Fjällfiske festival ska
genomföras under fyra dagar för att få ett så gediget program som
möjligt. För att inte krocka med andra aktiviteter så kommer det att ske
den 11-14 juli 2013.
Anna undersöker möjligheterna att hitta någon bra föreläsare eller annat dragplåster. Gruppen hjälper naturligtvis till med det.
Till nästa möte ska gruppen ha undersökt på hemmaplan vilka som är
aktuella för att delta med aktiviteter.

4.

Marknadsföring av Fjällfiske festivalen
kommer att ske på FB och hemsida.
Gruppen får i uppgift att undersöka var man på bästa sätt marknadsför eventet.
Anna ser till att det kommer ut pressmeddelande när vi har börjat få in
lite aktiviteter.

5.

Planering av företagsträff.
Vi har mycket information som vi vill att så många företag som möjligt
ska ta del av. Vi planerar träffen som lunch till lunch möte 23-24 maj.
Kent undersöker möjligheterna för att lägga mötet i Røyrvik och Destination Daerga.
När vi har ett program för mötet så sprider vi det genom föreningarna
Ansättfjällen, Tillväxt Frostviken, Lierne och Røyrvik Fritid, ut till deras medlemmar.

6.

Destination Vaajma ekonomisk förening ska
ha årsstämma senast juni månads utgång. Vi beslutar att lägga årsstämman i anslutning till företagsträffen den 24 maj.
Jag vill veta i god innan årsstämman om det finns förändringar i styrelsen.

7.

Tyvärr så blev det ingen färd till Korallgrottan idag men vi beslutar att titta på ett nytt datum.
Nästa möte blir ett videokonferensmöte den 18/3 kl. 10-12
Tack för ett bra möte! //Anna Jonasson
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