Välkommen till Västerbotten
och en heldagskonferens om
hållbar besöksnäring i
praktiken!
25 januari 2022
Region Västerbotten Turism (RVT) bjuder in till en dag i
hållbarhetens tecken!
Västerbottens besöksnäring har sedan 2015 samlats i
en arbetsmetod kallad Västerbotten Experience (VX).
Metoden har utvecklats av RVT genom en anpassning
av de hållbarhetskriterier som den globala
organisationen Global Sustainable Tourism Council
(GSTC) tagit fram.

Genom att anpassa GSTC’s kriterier till våra västerbottniska
möjligheter och utmaningar har vi gjort det möjligt för verksamheter av
alla slag att hitta verktyg för det egna arbetet med att bli mer hållbar.
Idag är fler än hundra verksamheter engagerade i VX och
arbetsmetoden har väckt intresse även utanför Västerbotten. Under
denna heldag kommer vi att berätta mer om vår gemensamma resa där
företag, destinationsorganisationer och kommuner samlas kring
komplexa men avgörande frågor om vår långsiktiga utveckling och hur
vi fortsätter framåt. Tillsammans!
Konferensen omfattar GSTC´s fyra pelare för hållbarhet: Ekonomisk,
social, kulturell och miljömässig. Den är en del av RVT´s projekt
”Västerbotten Accelerator”. Våra inbjudna talare delar med sig av
erfarenheter från praktiska hållbarhetsåtgärder här i Västerbotten,
utblickar från andra håll och inspel från forskare.
Dagen inleds med ett globalt perspektiv genom Randy Durband som
under många år lett GSTC’s arbete och vi avrundar hos vår
landshövding Helene Hellmark Knutsson.
Vi får även lyssna till fladdermusforskaren och författaren Johan Eklöf
som skrivit boken ”Mörkermanifestet: om artificiellt ljus och hotet mot
en uråldrig rytm”. Han kommer att berätta om mörkrets betydelse för
den biologiska mångfalden och mörkerturism.
Konferensen är digifysisk och vänder sig till besöksnäringens aktörer.
Den sänds från Elite Hotel Mimer i Umeå. Antalet som kan delta på
plats är begränsat och denna möjlighet är i första hand för företagen
som är anslutna till Västerbotten Experience, medarbetare hos
Västerbottens destinationsorganisationer och våra kommuners
turismhandläggare.
Efter konferensen kan du välja att äta middag på Elite Hotel Mimer
klockan 17.30 och sedan delta på en upplevelse hos Curiosum, Umeå
Universitets nya science center vid älven kl 19.00. Du bokar din middag
och kvällsaktiviteten via länken i den gröna rutan nedan.

Välkommen!
HÄR ANMÄLER DU DIG TILL KONFERENSEN, MIDDAGEN OCH
KVÄLLSUPPLEVELSEN
Sista anmälan: 20 december 2021
Anmälningslänk: Hållbar besöksnäring i praktiken
Information: Sirpa Kärki, sirpa.karki@regionvasterbotten.se

Program 25 januari
09.00
09.30

Registrering och förmiddagsfika för deltagare på plats.
Digitala deltagare loggar in genom länk.
Välkomna till Västerbotten!
Kajsa Åberg och Sirpa Kärki, Region
Västerbotten Turism

09.40

Randy Durband, CEO, Global Sustainable Tourism
Council (GSTC) inleder dagen.

10.00

GSTC pelare 1 - Hållbar administration
”Tillgänglighet – vinster och arbetssätt för din
verksamhet”, Linn Eckeskog, jämlikhetskonsult, Vkna
AB

11.00

GSTC Pelare 2 - Social och ekonomisk nytta för
lokalsamhället med exempel från Västerbotten.
Jenny Berg, destinationsutvecklare, Destination
Kittelfjäll
Annika Rydman, vd, Granö Beckasin
Joar Sandström, ordf, Holmöns Utvecklingsforum

13.00

GSTC Pelare 3 - Kulturarv
Oskar Östergren Njajta, projektledare,
”Aelijes - Samiskt centrum och museum”

13.30

GSTC Pelare 4 - Miljö
”Vi lyser bort den biologiska mångfalden”, Johan Eklöf,
fladdermusforskare och författare

15.00

”Social hållbarhet i en växande besöksnäring”,
Maria Thulemark Dr. i Kulturgeografi, verksam vid
Centrum för besöksnäringsforskning, Högskolan
Dalarna

15.30

”Hållbar besöksnäringsstrategi för Västerbotten
2021-2026”, Annika Sandström, regionturismchef,
Region Västerbotten

15.45

Helene Hellmark Knutsson,
landshövding Västerbottens län, avrundar dagen

16.00

Avslutande ord från Kajsa Åberg och Sirpa Kärki,
Region Västerbotten Turism
Konferensen anordnas av Region Västerbotten Turism

