
Visit Setesdal referat 19.02.2019 

 

1. Vi begynt med en litt heftig diskusjon om hvordan vi oppfatt interim styrets arbeid og ansvar.  
 

2. Roy lest opp medlemsliste.  Total 18. Det er bra.  Vi har grunnlag til videre drift, alle er enig. 

 

3. Tim, Ørnulf og Rita vil gjerne har en sak i media om VS.  Alle bli enig.  Roy/Ørnulf skal 
kontakte Setesdølen. Vi har tatt bilder for avisen. Roy sender ferdig sak til Setesdølen.  
 

4.  Vi diskutert Vertskaps rolle og turist kontor i dalen.   
 

5. Opplev Evje og Evje bedrifter må har felles møte. Roy vil kaller inne på møte første uke i 
Mars.  Møte på Dølen. 4 mars Medlemsmøte.  Evje velge styre rep denne samme dag.  Roy ta 
med kontrakt ferdig for underskrift. 
 
 

6. Tjenestekjøps avtale gå ut i 2019. Rita informert om prosess. 
 
 

7. Rita forklart at regionråd har innflytelser på VS via Tjenestekjøps avtale og bedrifter via styre.  
 

8. Roy visst budsjett for 2019.  Han sender den til alle per mail. Fri midler av total Kr 1072000 
 

9. Styre diskutert markeds budsjett.  Webcode (Mandal) Thomas Moen (Digital media) er begge 
involvert i VS.  
 

10. Tim foreslår samarbeid med USUS partner pakke Internasjonalt og Danmark.  Tim tar jobben 
å snakke med USUS om dette.  
 

11. Rita fortalt om RV9 prosjekt i Regionråd.  
 

12. Tim informert om Surfe bølge prosjekt.  
 

13. Tim foreslår at Kultur patrulje må også stiller for bilder i bunad for aktiviteter.   
 

14. Bærekraftige reiseliv Setesdal skal re-merkes i år. Visit Setesdal.  Roy gikk gjennom 
Bærekraftige Reisemål.  Roy skal send presentasjon til styre.  
 

15. Roy skal sjekk regler for bruk av merke. Bærekraftig reisemål.  
 

16. Frimidler fra medlems bedrift skal i samme pott som Regionråds midler.  
 

17. Tim foreslår nyhets brev for Visit Setesdal medlemmer. Roy delegerer til admin folk på Dest 
Hovden. Styre kan hjelpe med innhold.   
 
 



18. Rita foreslår FB grupper for Visit Setesdal medlemmer. Roy delegerer til admin folk på Dest 
Hovden.  
 

19. Neste møte 4 mars etter Evje møte. Styremøte. Dølen hotel.  
 


