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027/15: VEDTEKTSENDRING VESTERÅLEN REISELIV
INNSTILLING
Vedtektene for Vesterålen reiseliv § 13 endres til;
Salg av andre tjenester til medlemskommunene og næringslivet skal også være en viktig
inntektskilde for VR. Likeledes skal salg av tjenester i/til prosjekter kunne være en
inntektskilde. Salget av tjenester fra VR skal både kunne organiseres som salg av
enkelttjenester og som salg av mer sammensatte langsiktige tilbud som f eks
«pakkeløsninger» og deltakelser i kampanjer. Virksomheter lokalisert utenfor kommuner som
deltar i det regionale reiselivssamarbeidet, eller har reiseliv som sekundærnæring, eller
organiserer lokale reiselivsnettverk i Vesterålen, tilbys basistjenesteavtale med Vesterålen
reiseliv, med et begrenset tilbud på vilkår fastsatt i Fagutvalget for reiseliv. Videre at
virksomhetene har betalt en årlig tilknytningsavgift gjennom basistjenesteavtale – fastsatt av
fagutvalget og godkjent av regionrådet.
I vedtektene for Vesterålen reiseliv§8 styringsstruktur, tilføyes følgende punkt;
For å bli valgt som representant til fagutvalget kreves det at representanten er bosatt og har
virksomheten sin registrert i en av kommunene som deltar i reiselivssamarbeidet i Vesterålen.
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BEHANDLING I MØTE
Sekretariatets innstilling ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK
Vedtektene for Vesterålen reiseliv § 13 endres til;
Salg av andre tjenester til medlemskommunene og næringslivet skal også være en viktig
inntektskilde for VR. Likeledes skal salg av tjenester i/til prosjekter kunne være en
inntektskilde. Salget av tjenester fra VR skal både kunne organiseres som salg av
enkelttjenester og som salg av mer sammensatte langsiktige tilbud som f eks
«pakkeløsninger» og deltakelser i kampanjer. Virksomheter lokalisert utenfor kommuner som
deltar i det regionale reiselivssamarbeidet, eller har reiseliv som sekundærnæring, eller
organiserer lokale reiselivsnettverk i Vesterålen, tilbys basistjenesteavtale med Vesterålen
reiseliv, med et begrenset tilbud på vilkår fastsatt i Fagutvalget for reiseliv. Videre at
virksomhetene har betalt en årlig tilknytningsavgift gjennom basistjenesteavtale – fastsatt av
fagutvalget og godkjent av regionrådet.
I vedtektene for Vesterålen reiseliv§8 styringsstruktur, tilføyes følgende punkt;
For å bli valgt som representant til fagutvalget kreves det at representanten er bosatt og har
virksomheten sin registrert i en av kommunene som deltar i reiselivssamarbeidet i Vesterålen.

