Minnesanteckningar från möte med Destination Vaajma
Tisdag 19 november Pilgrimshotellet i Gäddede
Närvarande: Sten Danielsson, Örjan Sedin, Anders Blomberg, Anna Gillgren, Anneli Åman,
Per-Axel Nyberg, Nils Johnsson, Tommie Jirhed, Ulla Jonsson, Anna Jonasson.
Anna, Tommie och Ulla startade mötet med att presentera var vi står idag och tänkbara
vägar att gå med destination Vaajma när projektet är slut. Som vi ser på det nu finns det två
vägar att gå. Den ena är att man fortsätter samarbetet med viss gemensam marknadsföring
och utbyte av erfarenheter. Den andra vägen är att man fortsätter det
destinationsutvecklingsarbete som påbörjats genom att hitta ny finansiering. Andra
funktioner som vi ser kan leva vidare i destinationen är: försäljning av paketresor,
arrangemang/event, gemensam guidepool och möjligheter att fortsätta redan påbörjade
gemensamma projekt som t.ex. sommarlovsentreprenör genom uppdragsersättningar.
Grovplanering över den verksamhet som planeras i projektet fram till avslutet;
 Planerade mässbesök; Sportfiskemässan i Kista (Sverige), Villmarksmessen i Oslo
(Norge)
 Ny broschyr och hemsida i samarbete med informationsprojektet.
 Studieresa till Funäsdalen 3-4 februari.
 Kortreist mat i Vaajma, i februari planerar vi att följa upp matdagarna från oktober
som blev så lyckade.
 3-6 juli kommer också Vaajma fjällfiskedagar i repris.
Det är viktigt att alla tar med sig detta hem och att de som är intresserade av att delta i de
olika arrangemangen kontaktar oss eller den som representerar området i destination
Vaajma.
Efter middagen diskuterades många frågor om framtiden och här kommer några av de
frågeställningar som kom upp.
•

•
•
•

Hur kan DV vara ett komplement till befintliga organisationer? Är det bara sälj som
man från företagens sida är intresserade av eftersom man själv sliter med att arbeta i
verksamheten?
Företagen behöver något konkret att ta ställning till om man vill gå vidare med.
Betalningsviljan?
Vi är ett område som kräver arrangerade och förbokade resor för att kunna utveckla
besöksnäringen. Det är svårt att få med sig hela upplevelsen på egen hand.
Ska man stå på egna ben eller renodla?

•

Hur samarbetar vi kring bokningssystem och vem ska man vara ”lojal” mot?

Detta var några av kvällens diskussionsämnen som vi hoppas kunna ta med oss och fortsätta
på studieresan i februari.
En naturlig fråga för kvällen var, vill man från norsk sida av projektet samarbeta kring
destinationsfrågor? Ingen representant från Lierne eller Røyrvik deltog så frågan kom
naturligt. Det fanns heller inga möjligheter att fatta några beslut om framtiden.
Vi kommer att fortsätta projektarbetet enligt planen. För att få destination Vaajma redo för
en tid efter projektet ska vi satsa på utbildning och framtagande av marknadsplan.
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