Nyhetsbrev 2014‐11‐05
Östersund Convention Bureau:
Östersund Convention projektet avslutades den 30 juni 2014 och slutrapporten är inlämnad men ännu
inte godkänd. Inför år 2015 har vi nyligen fått klart från Kommunstyrelsen att de bifallit vår ansökan
genom att medge medfinansiering till Östersund Convention Bureau med 500 000 kronor för att därefter
göra en utvärdering av effekterna av verksamheten inför eventuellt beslut om medfinansiering 2016‐
2017. Även näringen och våra delägare har gett sitt löfte om fortsatt stöd för vårt arbete, detta är vi
väldigt tacksamma för och vi ser fram emot att få möjlighet att fortsätta vårt påbörjade arbete.

Nya medlemmar till ÖCVB:
Vi hälsar två nya medlemmar välkomna till ÖCVB: Goda Smaker i Jämtland AB och Tord Wiksten Event &
PR. De kommer givetvis att bli inbjudna till våra möten framöver och även bli tillfrågade att delta i vår
arbetsgrupp och på våra aktiviteter.

Inträde i SNCVB:
Efter beslutet om fortsatt medfinansiering ska vi inför nästa år gå med i det Svenska Nätverket för
Convention Bureaus och vi har till att börja med blivit inbjudna av dem att delta på deras nästa
nätverksmöte i Stockholm den 25 november.

Aktivitetsplan:
En ny aktivitetsplan som sträcker sig från denna höst till början av maj månad 2015 är färdig. Aktivitetsplanen
finns bifogat i mailet och det är ett förslag, så det finns möjlighet att kommentera innehållet till oss.

Arbetsgrupp:
Alla medlemmar och ägare har blivit tillfrågade att delta i en arbetsgrupp och vi har nu blivit ett en grupp om
ca: 11 ‐ 12 personer som visat intresse att vara med. Vi har haft ett första arbetsgruppsmöte som vi höll på
Turistbyrån den 23/10. Vi gick igenom aktivitetsplanen, programmet till den kommande visningsresan den 21‐
22 november och lite planer inför Möten & Event mässan 18‐19 februari. Arbetsgruppen kommer att träffas
ca: 6 gånger per år och nästa möte är lagt till den 13 januari.

Styrgrupp:
Styrgruppen för Östersund Convention Bureau kommer att bestå av:
Stefan Karlsson och/eller Nicki Eby (representanter från hotellgruppen), Martin Sahlberg, Björn Hemmingsson,
Per‐Åke Pettersson, Niklas Juntti, Anna Wersén, Stina Stein, Margareta Gerle. Styrgruppen kommer att träffas
ca: 3 gånger per år och det första mötet är lagt till den 26 november kl. 10.00–11.30 på Turistbyrån.

Studieresa från Kina:
Den 21 november kommer 12 kineser från stora företag på besök hit till Östersund. De anländer sent på
kvällen och sedan har de ett program här i Östersund den 22/11 från kl. 09.00 – 16.00, därefter åker de vidare
till Åre. Vi har hittat en kinesiska som precis flyttat hit från Stavanger, som kommer att hjälpa oss som guide
och tolk dessa dagar. Hon heter Kiki Huang och har bl.a. en Masters Degree i International Hotel and Tourism
Leadership Management.

Mässplats på Möten & Events 18‐19 februari 2015:
ÖCVB har köpt en mässplats till Möten & Events på Kistamässan och erbjuder Er medlemmar att följa med till
självkostnadspris, är Ni intresserade kan Ni anmäla detta till stina.stein@destinationostersund.se
Vi har köpt in oss på en kryssmonter på 12,5 m ³, där det ingår vita väggar (med t‐stöd längst ut) tre spotlights,
en disk, matta, ett eluttag 220v och städning.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Varmt välkomna att höra av Er till oss om Ni har några frågor eller förslag på aktiviteter, kontakter till
potentiella konferensbokare eller i något annat ärende!

Stina Stein och Margareta Gerle

Östersund Convention Bureau
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