
 

Styremøte:  Visit Setesdal 19. oktober 2020 

Til stede:  Ørnulf Hasla, Marcin Matysik, Uwe Arntzen, Rita Hansen 

  Tim Davis via Teams 

Sted:   Sølvgarden Hotell og feriesenter 

 

Referat: 
 Sommer 2020. Oppsummering erfaringer og utfordringer 

o Full nedstenging før sommer og markedsføring utland stoppet. Sommer 
(fellesferie) var helt enorm, alle ble tatt «på sengen» i forhold til bemanning. 
Hotell melder om snitt på over 80% i denne perioden (hele Setesdal). Norske 
familier, bruker godt med penger. Bråstopp fra medio august, men weekend 
markedet har vært bra. 

 
 2021, nye muligheter 

o Budsjett 
 Preliminært budsjett 2021 er utarbeidet, men noe usikkert i forhold til 

tjenestekjøp, størrelse på tilskudd. Jobber videre med dette og daglig 
leder presenterer det når alt er lagt. 

 Setesdal Interkommunal politiske råd mister 3 mill i overføring fra 
fylket 

o Markedsføring store linjer 
 Setesdalsguiden, trykk er satt til februar 2021. Må vurdere om det skal 

trykkes på 4 språk (covid-19) eller om vi skal ha den bare på 
norsk/engelsk i 2021. Årstall og åpningstider utelates for at guiden skal 
kunne «leve lengre» 

 Kart/kartblad, må lage nye kartblad med tanke på Åseral, 
kostnadsspørsmål om vi får laget en hel oversikt over turer i Setesdal. 

 Ny info rasteplasser mm. Må byttes og oppdateres med Åseral. Daglig 
leder er i dialog med trykkeri. Kan bistå med hjelp å ta ned og 
eventuelt henge opp. Pris estimert til ca. 30 tnok.  

 Bannere langs RV9. Daglig leder overtar dialog med Otera, bør lages 
noen nye. Ta opp med Åseral om de skal gjøre det samme! De skal opp 
til påske og ned etter høstferie. Vurdere utvidelse av avtalen med 
otera 



 Gjennomgå og kassere gamle rollups. Spørsmål om å lage nye ble tatt 
opp, ikke avklart. 

 Roy kaller inn til markedsføringsmøte når budsjett er klart 
 

 Organisering av Visit Setesdal 
o Destinasjon Hovden  

 Fra 1/7 et turistkontor, opprettholder tjenestekjøpsavtalen ut 2020. 
Daglig leder fortsetter i sin rolle frem til 31/12-20 

o Styret, gjenkjøpsavtale, Åseral 
 Åseral på full fart inn. Etablert gode kontakter og overføring av 

informasjon er godt i gang. DH har hatt møte med kommunens 
reiselivsrepresentant. 

 Tjenestekjøps avtale må gjennomgås og vurderes på hvilket nivå den 
må ligge på. Noen oppgaver bør fortsatt ligge på DH, men dette må 
spesifiseres. 

 Nåværende Daglig leder vil fra 1 januar 2021 jobbe bare med Visit 
Setesdal. Utgangspunkt i 50% stilling ut 2021. Tilholdssted blir i lokaler 
tilhørende Reg.rådet i Valle. 

o Planlegge, agenda medlemsmøte Visit Setesdal 
 Organisering 
 Hotellnettverk 
 Markedsføring og budsjett 2021 
 Medlemsfordeler 
 Forslag til dato: 10 desember (bør være i tråd med smitteverntiltak) 

o Nyhetsbrev 
 Ørnulf og Roy 

 
 Oppfølging av saker til styret 

o Innspill til innhold i nyhetsbrev (alle) 
o Bruke styre, be om hjelp 
o Be om input fra bidragsytere 

 
 RISS, Nasjonal kolleksjon 

o I gang, bevilgninger fra IN og Reg.råd. 1.mill. Egde Consulting har fått i 
oppdrag å gjennomføre et RISS prosjekt. (Ref. beskrivelse på Reg.råd side, 
Reiseliv) 

o Kartleggingsfase/intervjufase godt i gang, Ressursgruppen skal ha workshop 
25 november (flyttet covid-19 restriksjoner, ny dato ikke satt) 

o Leder VS er prosjektleder 
 

 Eventuelt 
o Arvesølvet, dokumentar på NRK TV 



o Hidden.no ble presentert som en mulig app å knytte opp mot Setesdal. På 
nåværende tidspunkt ble det enighet i at dette er noe Visit Setesdal ikke vil gå 
inn på nå. 

o Unesco stilling. AgderFK har bevilget 3 mill. Holde tett dialog med 
vedkommende. (ikke ansatt ennå) 

o Fokus på Nettside Seetsdal.com 
 

Dato/sted:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

  

___________________________   ____________________________ 
Rita Hansen      Tim Davis 
 
___________________________   _____________________________ 
Marcin Matysik     Uwe Arntzen 
 
____________________________   _____________________________ 
Ørnulf Hasla      Daglig leder Roy Bakke 
       Referent


