Mötesanteckningar
Husbilsdestination Sverige
Datum: 190205.
Plats: Per telefon
Närvarande per telefon: Lasse Lindström CC,
Anders Nykvist Turistrådet Västsverige,
Elisabet Asp-Christiansson Visit Dalarna, Lars Lyborg RMF,
Peter Angergård Åsa Camping & Havsbad, Christer Jansson SCR
och Lars-Erik Hörmander Projektledare.

Frånvarande: Jonas T HRF, Malin T Visit Östergötland

1. Projektplan 2019-2023
Kommer att justeras när det gäller radbrytningar, samma typsnitt mm

2. Finansiering 2019 ( Se bifogat dokument)
a. Medverkande organisationer;
Visit Östergötland ingår i Region Östergötland. P.g.a. svalt intresse från
medverkande kommuner till Visit Östergötland är de inte med som
destinationspartner under 2019. Om intresset ökar kan det finnas intresse att
ingå som destinationspartner 2020.
Kommunerna; Linköping, Vadstena och Ödeshög har framfört att de vill
vidareutveckla arbetet kring husbilsturismen som genomfördes under 2018
på uppdrag av Visit Östergötland. De tar direktkontakt med
Husbilsdestination Sverige vilket också Visit Östergötland har förordat.
Vi bestämde att uppdrag direkt med kommuner i Östergötland genomförs på
uppdrag av Husbilsdestination Sverige med fakturering av SCR. En del av
intäkterna från direkt uppdrag från kommunerna går till gemensamma
insatser.
Visit Halland Peter A pratat med Jonas O på Visit Halland och de finner ej
utrymme i sin budget f.n. för att starta ett utvecklingsprojekt för
husbilsturism i Halland.
b. Leverantörer;
WTW sagt Ja men inväntar besked från ägare i Norge, Garo har tackat nej
anser inte att vi har tillfört affärer i den omfattning som de hade förväntat sig
3. Budget 2019 Se bifogat.
Om ytterligare finansiering tillförs under året fördelas intäkterna ut på de olika
konton i enlighet med den budget som antagits i projektplan 2019-2023

4. Nytt från Husbilsdestination Sverige
Peter A att vi i samband med att Lars-Erik H via sitt bolag SWE Marketing
vidarebefordrar HRF´s Pressmeddelande om nyregistreringsstatistik för husvagnar
och husbilar i Sverige tillför information om Husbilsdestination Sverige. Christer
framförde att de måste vara klara över vid mailutskick att gällande GDPR regler
efterföljs. En kostnadsfråga om inköp av adresser f.n. via Bisnode. Christer och LarsErik återkommer med besked.
Lasse framförde att det finns indikationer på att husvagnsförsäljningen kommer att
öka och husbilsförsäljning minska under 2019.
Lars ansåg att införande av Bonus Malus finns inget stöd för att det ger några
miljöeffekter utan snarare tvärtom när direktimporten ökas med äldre husbilar med
större miljöpåverkan än nyare husbilar.
5. Avrapportering från våra destinationspartner
a. Visit Dalarna.
Elisabet och Lars-Erik haft uppstartsmöte i slutet av 2018 med kommunerna
Ludvika, Smedjebacken, Mora och Vansbro med god respons. Fler kommuner
i Dalarna har visat intresse för medverkan i att utveckla husbilsturismen i
Dalarna men hade ingen möjlighet att medverka i möten i slutet av 2018
Elisabet och Lars-Erik stämmer av den 8/2 per telefon för att lägga en
aktivitetsplan för första halvåret 2019

b. Turistrådet Västsverige
Anders och Lars-Erik avstämningsmöte 4/2.
Bestämt vilka kommuner som har prio. och stämma av förutsättningar för
fortsatt utveckling. Vid positiva besked lägga resurser på det med målsättning
att få till Ställplatser som exempel för andra att följa efter.
Anders framförde att det går långsamt med utvecklingen och med nya
beslutande politiker får man börja om igen.

6. Övrigt
Anders framförde att de med forskningsprojekt har arbetat med frågan när
destinationer/besöksmål växer till den grad att det påverkar infrastruktur,
boendemiljö och den kvalitet som destinationer levererar hur detta skall
hanteras. Anders trodde att Västsvenska Turistrådet var unika i världen att starta
forskningsprojekt om denna stora globala fråga hur man hanterar när antalet
besökare på destinationer blir mer än vad destinationen har
förutsättningar/kapacitet för.
Anders delar med sig av de forskningsresultat som framkommer.
Lasse frågade om det fanns något material om Husbilsdestination Sverige som de
kunde använda på Caravan mässan i Kista som börjar i nästa vecka. Christer och
Lars-Erik återkommer om detta.
7. Nästa arbetsmöte
Den 16 maj kl. 10.00 på CC´s kansli i Örebro
Lars-Erik återkommer med kallelse och Agenda

