
 

 
 

 
  

VISITA NORRLAND 
Verksamhetsberättelse 2019 

Gärdin, Teres 
Teres.gardin@visita.se 

Sammanfattning 
Ett produktivt år för föreningen med många genomförda aktiviteter, alla med fokus i 

medlemsnyttan för våra medlemmar. Hela tiden med en ”norrländsk touch”.  
 



 

Ordförande har ordet 
 
Styrelsearbetet i Visita Norrlands styrelse innebär att bygga upp och genomföra en 
verksamhetsplan som ger det bästa för våra medlemmar. Det handlar om att fastställa en 
budget, att sätta upp mål och att se till att få verkställighet. Det krävs en förmåga att lägga örat 
vid rälsen och lyssna på det våra nuvarande och potentiella medlemmar efterfrågar, att alltid 
vara på tå, se till att vårt arbete håller ihop hela vägen från medlem till besluten i vår nationella 
styrelse och att hela tiden vilja framåt i vår utveckling. Lika viktigt som planen och 
genomförandet är det att stanna upp, att utvärdera och samla ihop. En gång per år gör 
verksamhetsberättelsen och årsbokslutet att vi aldrig kan glömma bort den viktiga pusselbiten i 
vårt arbete. Att göra detta årsavslut ger förutsättningar för ett fortsatt bygge av vårt Visita. 
 
Innan vi gick in i år 2019 så var det ett år som ”på pappret” såg ut som ett riktigt mellanår. 
Ingen valrörelse, ingen avtalsförhandling, inga stora förväntade förändringar i organisationen 
eller i styrelserna - men redan innan året startat förstod vi att det skulle bli något helt annat. 
Året har i stället kantats av en osäker parlamentarisk situation i Sveriges riksdag, politiska 
konstellationer har brutits upp och nya har skapats, flera makroekonomiska orosmoln har 
svävat upp och lagt sig till rätta på finanshimlen, osäkerhet i branschen vad gäller konjunktur, 
flygskam, köttskam, turistskam, reporäntor, nya skatter och vart kompetensbristen skall föras 
oss nu och i framtiden. Denna sammantagna osäkerhet och oro gör att vi måste arbeta ännu 
hårdare för att få upp våra branschfrågor på beslutsfattarnas agendor. Vi behöver mer än 
någonsin gå tillbaka till grunden i vår verksamhet och se till att gräva där vi står. Därför har vi 
under detta år framförallt fokuserat på de medlemmar vi har och på att träffa lokala och 
regionala politiker som på allvar gör skillnad för de företag som vi har som medlemmar i Visita 
Norrland. Det har varit ett givande och ett mycket uppskattat arbete med många möten och ett 
uppmärksammande av fler medlemsföretag än någonsin.  
 
Vårt år inleddes med politikermiddag. Första middagen efter riksdagsvalet innebar några helt 
nya ansikten men också flera trogna deltagare som funnits med på våra träffar under många år. 
Denna gång fokuserade vi på regelbördan och min uppfattning var att alla – oavsett partifärg 
fick en ordentlig tankeställare kring rimligheten i att företagarna i vår bransch pressas så hårt av 
alla regler, tillstånd och tillsyn. 
 
Vårt årsmöte gick av stapeln i Sundsvall. Årsmötet valde enhälligt in en ny ledamot, Mats 
Löfrot från Hotell Höga Kusten. Mats och resten av styrelsen har haft ett bra samarbetsklimat 
med högt i tak under hela året. Vi har jobbat oss igenom vår verksamhetsplan som detta år haft 
en annan inriktning än tidigare eftersom vi inte fokuserar på medlemsvärvning på samma sätt 
som tidigare, vilket har gett oss utrymme att i stället prioritera de medlemmar som vi redan har. 
Detta har bland annat utmynnat i att styrelsen genomfört ca 50 intervjuer med medlemmar i 
Norrland. Vi har utifrån samtalen skapat oss en bra bild på hur vi uppfattas, vad som är bra och 
vad som behöver bli bättre. 
 
En av de viktigaste samhällsutmaningarna i Norrland är befolkningsutvecklingen och vår 
demografi. Under året har både vår ledamot Sara Johansson och undertecknat fött varsitt barn 
och bidragit med två nya medborgare till vårt Norrland, med detta kan jag konstatera att Visita 
Norrland bidragit även på den punkten. Det har inneburit viss frånvaro från styrelsearbetet 
under kortare perioder för oss båda. I denna styrelse har det ingen betydelse. Vi har en mycket 
kompetens vice ordförande och ett duktigt lag som både tillsammans och enskilt bidrar till 
arbetet och till branschens utveckling i vår region. Jag kan bara helt enkelt konstatera att jag är 
stolt över att vara ordförande i Visita Norrland.   



 

Jag vill ödmjukast tacka för förtroendet att leda arbetet i styrelsen i världens absolut roligaste 
bransch. Jag vill tacka vår centrala styrelse, vår ordförande Maud Olofsson, vår VD Jonas 
Siljhammar och alla våra tjänstepersoner på Sveavägen 25 och runt om i landet som varje dag 
arbetar för vår näring.  
 
Avslutningsvis går mitt stora tack till vår fantastiska Regionchef Teres Gärdin, utan henne 
skulle Visita Norrland inte vara där vi är idag.  
 
 
Linda Frohm 
Ordförande Visita Norrland 
 
  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Vi som har haft förtroendet 

Föreningens styrelse fick efter konstituerande styrelsemöte följande sammansättning:  
 
Ordförande:  
Linda Frohm, Hotell Valhall i Kalix 
 
Vice ordförande:  
Katarina Magnusson, Tages Konditori & Kök samt Edenbos i Östersund  
 
Ordinarie ledamöter:  
Cecilia Lind, Trillevallens Högfjällshotell 
Ulf Steringer, Restaurang Grankotten i Sundsvall 
Göran Axell, Best Western Hotell SöderH i Söderhamn 
Petter Nyberg, Nöjesgruppen i Luleå 
Isabel Hamilton, Åre B&B 
Sara Johansson, Elite Hotell Mimer i Umeå 
Markus Jönsson Åberg, Camp Ripan i Kiruna 
Mats Löfroth, Hotell Höga Kusten  
 
Sekreterare:  
Teres Gärdin  
 
Regionchef:  
Teres Gärdin  
 
Förbundsjurist:  
Pontus Vallin  
Sarah Berger  
 
Revisor:  
Lena Johnson  
Björn Mörtberg, förtroendevald  
 
Valnämnd för föreningen:  
Susanne Andersson Pripp, ordförande  
Birgitta Wikström, ledamot  
Catarina Molitor Sjöberg, ledamot 
 
Visitas utbildningsråd:  
Katarina Magnusson  
Petter Nyberg 
 

 

 

 



 

Sammanträden och möten  

Föreningen har sammantaget träffats sex gånger under året.  
Årsmötet hölls på Restaurang Grankotten i Sundsvall.  
 
Årsmöte 2019 
 
Årsmötet hölls på Restaurang Grankotten hos Ulf och Mia Steringer på Norra berget i 
Sundsvall. Detta gick av stapeln den 4 april.  
Ordförande Linda Frohm hälsade de inbjudna medlemmarna välkomna.  
Till ordförande för stämman valdes Anna Hedensjö Johansson, regionchef för Svenskt 
Näringsliv i just Västernorrland.   
Mats Löfroth från Hotell Höga Kusten valdes in som ny ledamot i styrelsen.  
Även i år föll temat på ledarskap, så med som inspiratörtalare fanns Pascal Brisson, rektor för 
Engelska skolan.  
Kvällens pirrigaste stund blev så klart när Årets Norrsken skulle delas ut.  
Stipendiet gick i hård konkurrens till Peter Nygren som till vardags arbetar som köksmästare på 
Stiftsgården i Skellefteå med följande motivering:  
Med en trygg tro på sig själv skapar hen en miljö som känns inkluderande, så väl för kollegorna 
som för gästen. Det norrländska lugnet väl paketerat men med starka inslag av nyfikenhet och 
kreativitet ska det bli mer än intressant att följa hens resa framåt.  
 
 

 
 
 



 

Vårt arbete i regionen 
 
Kompetensförsörjning 
Kompetensförsörjningen till branschen fortsätter att för många av våra medlemmar vara en 
svårighet, att hitta personal och hitta rätt kompetens. Detta i takt med att besöksnäringen växer 
och nya yrkestitlar behövs. Kraven och kunskapen från medlemmarnas gäster ökar vilket är 
utmanande men också utvecklande för branschen.  
Både styrelsen och ansvarig tjänsteman har i vanlig ordning besökt de skolor som hört av sig 
under året, från grundskolan och universitet till YH-utbildningar. Vi finns också i den mån det 
är möjligt med i program och branschråd. Våra fantastiska medlemsföretag finns ofta ute i 
verkligheten på de många gymnasiemässor som sker, Visita ombesörjer gärna med material och 
uppslag till monterverksamhet. Vill skolorna göra studiebesök finns det alltid medlemmar ute i 
regionen som givet ställer upp.  
 

  
 
 

 



 

Swetour är en sammansatt grupp som verkar i Jämtland/Härjedalen. Gruppens syfte är att aktivt 
samordna de behov och möjligheter som finns i regionen gällande kompetens, Visita finns 
representerad. Gruppen har gott samarbete med andra regioner inom Visita Norrlands 
upptagningsområde.  
 
2019 har fokus i regionen legat på att kompetensförsörja våra egna medlemmar också, att ge än 
fler möjligheten att delta på våra utbildningar i landet, främst vad gäller vårt kollektivavtal.  
Även destinationer och kommuner visar stort intresse och sätter värde på oss och våra 
kunskaper, vi är en viktig spelare med tyngd ute i regionen. Så även här finns vi ofta med som 
gäst.  
 

  
 
Forskning  
Besöksnäringen är en ung näring. Forskningen är därför väldigt viktig, att den finns och 
uppmärksammas men främst att den satsas på och utvecklas. Visita Norrlands regionchef tar 
under året plats i ETOURs referensgrupp, Sveriges ledande turismforskningscenter. 
Kopplingen mellan universitetet och forskningen är således viktig för föreningen. Att vara 
länken mellan, att nå ut till våra medlemmar hur de kan nyttja och använda de studier som 
finns, men också bidra till vad som önskas. Tillsammans med Visitas ordförande Maud 
Olofsson gavs regionchef Teres Gärdin möjligheten att samtala just kring vikten forskning och 
högre studier. Detta skedde hos Jämtlands landshövding Jöran Hägglund. 
 

 



 

 
 
 
Politikerbearbetning 
 
Traditionen att varje år erbjuda de i riksdagen som representerar vår region en möjlighet att 
möta oss gjordes så klart även 2019. Uppslutningen var god och alla möjliga partier kom för att 
bland annat diskutera om den regelbörda som bara ökar för många av våra medlemsföretag.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Styrelsen valde 2019 att lägga fokus på de regionala politikerna, främst de som finns 
representerade i kommunstyrelser. I samarbete med regionchefer på Svenskt Näringsliv och 
med deras ”näringslivsranking” som utgångspunkt genomfördes en hel del medlemsbesök. 
Dessa förutsättningslösa besök hos medlemmen, i deras hemmamiljö la grunden för inbjudna 
politiker på orten.  
 

 
 

 
 



 

Medlemsrekrytering och värdskap  
 
Visita Norrland välkomnade 2019 88 nya medlemmar.  
Traditionsenligt har Visita Norrland varit samarbetspartner till Guldgalan, Sveriges största 
näringslivsgala i Östersund. Förutom att dela ut pris till Årets Turismföretagare som i år gick 
till Wikners i Persåsen var vi även i år värd för den nätverksträff där en del av finalisterna 
tillkännagavs. Regionchef har även under året valts in som ledamot i Guldgalans styrelse.  
Styrelsen sätter stort värde i att hela vår region ska känna lika värde i just sitt medlemskap, och 
att vi hela tiden ska ha örat mot marken och leva upp till medlemmarnas förväntningar. Som ett 
led i detta har styrelsen under året tillsammans kontaktat alla de som blev medlem i Visita 
Norrland under 2017. Sammanställningen av detta arbete lämnades sedan över till berörda men 
främst marknadsavdelningens ansvarige chef Sara Nordström.  
Svenskt Näringsliv anordnar arbetsgivardagar där vi funnits med som arrangör på flera orter.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Regionchef summerar  
 
Efter många år nu som ansvarig tjänsteman för Visita Norrland kan jag ändå skriva att inget år 
blir det andra likt. Visst, vi har våra kärnfrågor som vi arbetar med men sättet vi gör det på 
ändras. Detta då jag har förmånen att hela tiden arbeta med en styrelse där varje ledamot tar sitt 
uppdrag på alvar och visar sitt engagemang. Med en ordförande i Linda Frohm som alltid visar 
mod i sin förståelse för den verklighet som våra medlemmar verkar i. Drivet från mina vänner i 
styrelsen spiller över till mig där jag hoppas och tror att våra medlemmar ute i regionen 
upplever oss som närvarande, detta till trots att den geografiskt är väldig stor. Att hela tiden ha 
örat mot marken, att vara där ute i verkligheten hos våra medlemmar, det ger mig och oss de 
bästa förutsättningarna att driva en verksamhet som alltid sätter våra medlemmar främst.  
Med dessa rader ser jag återigen fram emot ett nytt norrländskt verksamhetsår för och med 
Visita Norrland.  
 
 
 
 


