Möte med Destination Vaajma 3/10 2013
Närvarande; Anna Jonasson, Victoria Westberg, Anneli Åman, Kent Mikkelsen, Ola
Sundqvist, Tommie Jirhed, Ulla Jonsson
Alla hälsas välkomna till mötet.
Vi går igenom planerade aktiviteter för ”Kortreist mat i Vaajma” 17-20 oktober. Det
är några aktiviteter planerade och det är i hela Vaajma. Programmet kommer att presenteras på hemsidan. Dagarna marknadsförs i lokala tidningar, hemsida, facebook.
Gastronomy weekend, Vaajmas stora knytkalas, är namnet på den matkulturresa
som vi planerat att genomföra i samarbete med Manne Mosten och hans företag Kulitur. Manne besökte oss vid förra mötet och berättade om sina planer på resa genom
Vaajma. Nu är programmet klart och det som återstår är marknadsföring för att
kunna locka med intressanta människor att delta.
Vi enas om att aktiviteterna som vi fått fram är tillräckliga för att lyfta mathantverket. Det är ingen turistsäsong just nu och ändå har vi ett fint program att presentera.
Framtiden i destination Vaajma och planering för året som är kvar.
Jag har gjort en grovplanering och den bifogar jag till minnesanteckningarna. Det
viktigaste under den tiden som finns kvar i projektform är att medlemmarna i DV är
delaktiga i arbetet så att vi gör ”rätt” saker. Vi planerar därför in ett möte för styrelserna den 19/11 kl. 17.00 i Gäddede. Vi bjuder även in näringslivsutvecklarna i
kommunerna.
För att vi ska få ett bra möte så är det viktigt att styrelsen i destination Vaajma tar
med sig frågorna hem och för en intern diskussion.
Vad vinner vi på att samarbeta?
Hur kan destination Vaajma komplettera organisationerna som finns?
Hur kan man finansiera DV ekonomisk förening?
Ett förslag till samarbete som kom upp på mötet är att lägga in evenemang på
samma databas som man sen kan koppla till en app som kan presenteras på olika
serviceställen. Anneli visar mer om det på mötet i november.
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