Årsberättelse
Välkommen till Tällberg Ekonomisk Förening
Verksamhetsåret 2014 - 2015

Styrelsen och andra ansvarsposter
Ordinarie ledamöter i styrelsen
Dennis Bergström, Susanna Dufva-Sandberg, Ann-Louise Gustafsson, Hans Jensen
och Anders Lidén
Suppleanter i styrelsen
Jan Forsstedt och Staffan Mamqvist
Ordförande för styrelsen
Susanna Dufva Sandberg
Adjungerade till styrelsen
Jan-Åke Åkesson, adjungerad till samtliga styrelsemöten
Annika Norlén, tillförordnad kassör
Ansvarsuppdrag i styrelsen
Hans Jensen, sekreterare
Styrelsen beslutade vid konstituerande mötet att ha dessa ansvarsuppdrag.
Revisor
Stig Wåhlberg
Valberedning
Hans From
Jan-Åke Åkesson, sammankallande
Föreningsstämman valde att ge samtliga uppdrag på ett år.

Medlemmar och Möten
Antal medlemmar
Föreningen hade vid verksamhetsårets slut den 30 juni 2015 totalt 17 medlemsföretag.
Ordinarie föreningsstämma hölls 17 oktober 2014.

Vid detta möte gjordes val av ny styrelse samt fattades ett antal stadgebundna beslut.
Styrelsen har under verksamhetsåret haft sju protokollförda styrelsemöten.
.
Övriga möten under verksamhetsåret som skett i föreningens regi är följande.




Planeringsmöten om LissJul 2014 i Tällberg
Frukostträffar på Dalecarlia för information och diskussion - för alla intresserade
Två lunchseminarier med teman inom besöksnäringen - för alla intresserade

Lunchseminarier som har genomförts under året



Winning approach leadership – Susie Pecuch, välkänd föreläsare från USA, samlade 12
deltagare 2014-09-30.
Mobiltäckningen i Tällbergsområdet – Magnus Holmberg och Åke Nygren från
Leksands kommun, samlade 22 deltagare 2015-05-08.

Ekonomi och Avtal
Insatsen för att bli medlem i föreningen är bestämd till 1 000 kr.
Detta är föreningens egna kapital men fungerar samtidigt som en reserv vid oförutsedda
kostnader. Insatsen ska dock alltid återställas till det belopp som motsvarar antalet medlemmar
och deras totala insats.
Medlemsavgiften för verksamhetsåret 2014-15 bestämdes vid föreningsstämman till 100 kr.
Budget för verksamhetsåret har inte upprättas, då inga intäkter eller kostnader var planerade och
då ekonomiska insatser av föreningen ska vara självfinansierade.
Samarbetsavtal (förnyelseavtal) för verksamhetsåret 2014-15 har endast slutits för ett område.


Avtal med Leksands kommun om skötsel och drift av Holens Gammelgård under 2014

Verksamhet och organisation
Ändamålet hämtad ur stadgarna
Välkommen till Tällberg Ekonomisk Förening riktar sig till näringsidkare med intresse av att
utveckla besöksnäringen i Tällberg. En näringsidkare kan vara en fysisk eller juridisk person
som driver eller kommer att driva näringsverksamhet i Tällbergsbyarna. Föreningen har till
ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i första hand samordna
besöksinriktade insatser och stödja utvecklingen av besöksnäringen i Tällberg, med angränsande
byar. Föreningen kommer också att verka som en lokal företagargruppering och arrangera
frukostträffar och lunchseminarier på hotellen i Tällberg.
Medlemsrekrytering
En inventering av verksamheter kopplade till besöksnäringen har skett i syfte att identifiera
lämpliga företag och personer som skulle kunna bli medlemmar i föreningen. En enkel förbättrad
presentationsfolder om föreningen tillsammans med en betalningsavi, har tagits fram.

Idébank med prioriterade arbetsområden
I samband med föreningens inledande Informations- och inspirationsmöte 2012 med föreningsoch företagsrepresentanter utarbetades en lista över viktiga samverkans- och arbetsområden.
Listan har blivit en idébank över prioriterade arbetsområden som föreningen arbetar med.
Guideverksamhet
Föreningen har för tredje året i rad samarbetat med Leksands kommun angående driften av
Holens Gammelgård och Museum. Samarbetet är reglerat i ett avtal mellan föreningen och
kommunen. Avtalet med Leksands kommun innebär bl.a. att Välkommen till Tällberg kan disponera gårdstunet på Holens Gammelgård för olika aktiviteter som t.ex. visningar och guidning.
Avtalet innebär dock inga ekonomiska förpliktelser för föreningen utan ett annat driftsavtal har
tecknats med ett av våra medlemsföretag. Medlemsföretaget Adictum KB har tagit på sig hela
ansvaret och driften av Holens Gammelgård och Museum sedan sommarsäsongen 2013.

Projekt och satsningar
Styrelsen har valt att prioritera att i första hand arbeta med nedanstående projekt under året.
LissJul i Tällberg
Detta evenemang, som genomfördes 2013 och 2014, kommer att genomföras under andra advent
2015. Evenemanget samlar hotellen, butikerna m fl i Tällberg under lördagen och söndagen.
Gästgåva - frivillig gästavgift för besökare i Tällberg
Välkommen till Tällberg har under två år genomfört ett förstudieprojekt där gästerna genom en
frivillig gåva kan vara med och finansiera besöksinriktade insatser i Tällberg. Projektet har
genomförts bl a tillsammans med Länsstyrelsen och Leader Dalälvarna. Projektet ska nu
implementeras och resultera i en bra, väl fungerande och väl förankrad möjlighet för gästerna att
ge en penninggåva till utveckling av Tällberg.
Hälso- och Motionsvecka – Wellness Week
Tällberg erbjuder de bästa förutsättningar för gästerna att må bra och föreningen undersöker
möjligheterna att i Tällberg arrangera en vecka eller ett veckoslut i hälsans tecken. Detta
hälsotema skulle kunna bli en utvidgning av aktiviteterna under Tällberg Halvmaraton.
E-nyhetsbrev
Ett nyhetsbrev med aktuell information från föreningen är framtaget och planeras att skickas ut
månatligen till alla näringsidkare m fl, ca 90 st.
Tällberg Shopping Guide
Inför sommaren 2015 har föreningen tagit ett initiativ att trycka upp en Shopping Guide i
fickformat för Tällberg, med information och annonser från ett tiotal butiker. En första tryckning
kommer att göras i 4 000 ex.
Välkomstskylt vid järnvägsstationen
Behovet är stort av en tydlig och välkomnande informationsskylt vid ankomst till byn.
Skylten bör placeras vid stationsbyggnaden, innehållande en välkomsttext, alla boendeanläggningar med telefonnummer, riktning och avstånd, taxiföretag med telefonnummer samt
förses med en karthållare.

Boken ”Historien om byn vid Siljan”
En bok med bilder och historier från och om Tällberg. Boken ska förutom vackra bilder förses
med historieberättande texter om bl a ”Meteoritnedslaget”, ”Vilka som varit i Tällberg”,
”Hotellen, ”Butikerna och kaffestugorna”, ”Midsommar”, ”Holen och byggnadskulturen”,
”Aktiviteter”, ”Julhelg och vinter”, ”Global mötesplats” mm. Boken skall i första hand finnas
tillgänglig på hotellen och i butikerna, planerad utgivning till sommaren 2016.
Guidningar och kulturpromenader
Byn har genom ett medlemsföretag kunnat erbjuda samordnade och paketerade guidningar och
kulturpromenader i Tällberg för både privat- och konferensgäster, utförda av auktoriserade
guider.
Parkeringsmöjligheter i Tällberg
Brist på parkeringsplatser uppstår lätt vid större dagsevenemang som arrangeras i byn.
Föreningen har initierat en kartlägger befintliga parkeringsplatser och tagit upp frågan med
Leksands kommun. Kommunen har en allmän parkering invid Sturängen. Behovet av en mer
långsiktig lösning finns och bör tas fram för att undvika framtida problem.
Dialog med Tällberg Foundation
Föreningen har fört en löpande dialog med Alan Stoga, nye ordföranden i Tällberg Foundation,
och bett att få till stånd ett möte mellan de vår förening och Tällberg Foundation. Välkommen
till Tällberg har uttryckt önskemål och en viljeinriktning att få aktiviteter åter till Tällberg.

