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Skärgårdarnas Riksförbund, SRF, organiserar den fast boende 
befolkningen runt hela kusten från Luleå i norr till Koster i väster samt 
på öarna i de stora insjöarna. SRF arbetar med förutsättningarna för 
boende, arbete och service året runt i landets skärgårdar.  

 
Mötesnoteringar från Besöksgruppens digitala möte den 12 januari 2021 
Deltagare: Bengt Svensson, Nilla Söderqvist, Maria Malmlöf, Margareta Anderberg samt 
Ingrid Carlgren 
Förhinder: Josefin Lämås 
 

1. Bengt hälsade välkommen till dagens digitala möte som går via Google Meet. Hälsade 

särskilt välkommen till Ingrid Carlgren, Sörmlandskusten som är ny i gruppen. Syfte 

med dagens möte är att uppdatera vår verksamhetsplan samt besluta om fortsatta 

aktiviteter.  

2. Verksamhetsplanen som gjordes hösten 2019 har fungerat väl trots pandemin. Vi har 

genomfört tre av fyra aktiviteter. Den fjärde är helt beroende på pandemin. Nu tar vi 

nästa steg. Mötet gick igenom och gjorde vissa justeringar på syfte, SWOT-analysen i 

planen. Målsättningarna ligger fast. 

3. Bengt redovisade ett förslag på nya aktiviteter som stödjer våra målsättningar. 

- Vi kontaktar Visit Sweden och bokar in ett möte med lämpliga företrädare för 

Naturturism och Måltidtidsturism. Eventuellt kan flera komma till senare. Visit 

Sweden är numera ett helägt statligt bolag med uppdrag att främst 

marknadsföra Sverige utomlands men har även ett nationellt ansvar. Vårt syfte 

med mötet är att marknadsföra skärgårds- och insjöarna, så att vi får en 

framträdande plats i deras marknadsföring. Vi vill också veta vad som krävs av 

våra öar för att få en mer framträdande marknadsroll samt att vi vill lära oss 

mer om lämpliga kontaktvägar ner i organisationen inom besöksnäringen. 

Bengt och Maria ansvarar för aktiviteten.  

- Nästa aktivitet blir att göra en processbeskrivning på regional nivå som våra 

medlemsföreningar kan använda på den nivå man anser sig behöva. När man 

är klar över hur man vill arbeta och vilka produkter man kan och vill 

marknadsföra så kontaktar man ett regionalt visitkontor. Samma syfte som vi 
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har beskrivit på nationell nivå, d.v.s. visa upp våra produkter och försöka få 

hjälp med marknadsföringen. I den här processen ingår också att försöka via 

regionerna skapa en samverkan mellan berörda regioner och kommuner. Vi 

har två förebilder, dels Region Östergötland/norra Småland, dels 

Vänersamverkan. En första presentation kan ske i samband med vårt årsmöte. 

Bengt och Nilla ansvarar för aktiviteten 

- Den tredje aktiviteten är att medlemsföreningarna startar upp lokala projekt. 

Naturligtvis ska man gå in på den nivå man anser sig befinna sig på. Vi kommer 

även här att presentera en processbeskrivning med de rubriker man bör ta sig 

igenom för att få fram en lokal verksamhetsplan. Det finns säkert många bra 

exempel men vi kommer att använda “Skaftö projektet” som förebild. Men en 

projektledare och sju arbetsgrupper har man lyckats få både kommunen, 

näringslivet, föreningar samt regionala och lokala turistbyråer att samverka 

med verksamhetsplan. Finansieringen kommer från kommunen och ett Leader 

bidrag. I den här aktiviteten kan studiebesök på Skaftö ingå. Presentation i 

samband med årsmötet eller digitala möten med medlemsföreningarna. 

Margareta ansvarar för aktiviteten. 

- Uppdatering av medlemsföreningarnas kontaktpersoner. (nätverk). Ingrid 

ansvarar. 

- Uppdatering av vår “bidragslista” Maria ansvarar. 

- Förteckning över lämpliga samarbetspartners. Ex. Friluftsfrämjandet med flera 

Josefin ansvarar. 

4. Inom kort kommer vi att få riktlinjer och budgetnivåer för gruppernas arbete. Vi 

kommer att budgetera för arvoden, resor och ev. möten. Bengt kommer med förslag 

baserat på de aktiviteter gruppen föreslår. 

5. Nästa möte den 17 februari klockan 15:00 

6. Mötet avslutades 

 
 
 
 
Vid pennan 
Bengt Svensson 
Gruppledare 
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