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Ordförande har ordet

varandra.

En fullständigt overklig vår övergår i sommar.
Besöksnäringens alla företag - inom resa, bo,
äta och göra - kämpar för sin överlevnad och
utmaningarna som följer i pandemins spår är
extrema på ett sätt som vi aldrig tidigare
upplevt.
Företagen
tvingas
föra
ett
flerfrontskrig: klara ekonomin, upprätthålla
säkerheten, planera för personal och samtidigt
göra allt för sina gäster, precis som man alltid
förväntas göra. Jag är ju själv företagare i
besöksnäringen så jag vet vad jag talar om.

Vi är fortfarande mitt i pandemin. Men det
kommer en dag när vi tillsammans kan blicka
framåt och då är jag övertygad om att det behövs
en ännu starkare samverkan inom svensk
besöksnäring.
Nu tar Svensk Turism uppehåll under juli och
återkommer med nya informationsbrev till
hösten. Jag önskar er alla en avkopplande men
ansvarsfull Sverige-semester i sommar!

I veckan som gick fick vi i alla fall besked om
vad som kommer att gälla i sommar. Från den
13 juni får den som är symtomfri resa fritt inom
Sverige men det innebär också ett stort ansvar
hos varje individ. Det i sin tur får stor betydelse
för hur vi tillsammans lyckas upprätthålla
säkra och trygga destinationer.
Visita har i dialog med Hotell- och
Restaurangfacket och Folkhälsomyndigheten
tagit fram konkreta råd och anvisningar som nu
lanseras i kampanjen ”Safe to visit”. Syftet är
att motverka spridningen av covid-19 och
framför allt att skydda de mest sårbara i
samhället.
Svensk Turisms styrelse har haft regelbunden
avstämning under våren med anledning av
pandemin. Vi kan konstatera att alla delar av
besöksnäringen är hårt drabbade och det har
blivit mycket tydligt hur företagen inom resa,
bo, äta och göra hör ihop och är beroende av

Susanne Andersson, ordförande

Svensk Turisms nya styrelse
På bolagsstämman den 16 juni valdes en ny
styrelse i Svensk Turism. Med tanke på allt som
händer i näringen fattades inga beslut om
förändringar av bolagets struktur men det pågår
en översyn som också hänger ihop med
uppdraget att utveckla en samverkansarena för
besöksnäringen. Magnus Ling, som varit
ledamot i styrelsen sedan 2011 lämnar sin plats

och ersätts av Maria Ros Jernberg. I övrigt
är sammansättningen densamma och
ordförande Susanne Andersson är omvald
på ett år.
Svensk Turisms styrelse 2020-2021
Ordförande: Susanne Andersson
Ledamöter:
Susanne Norman, Swedavia
Karin Mäntymäki, Nätverket Svenska Möten
Peter Jansson, SCR - Svensk Camping
Ola Lindgren Nilsson, Regionala nätverket
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Caroline Strand, Storstadsnätverket
Mats Forslund, Jämtland Härjedalen Turism
Jonas Siljhammar, Visita
Mats Hedenström, Svensk Handel
Titti Rodling, SLAO
Maria Ros Jernberg, STF
Marcus Risberg, Passagerarrederierna
Krister Svensson, SJ
Tina Thorsell, Transportföretagen

Mer information finns på
www.svenskturism.se
www.visitthefuture.se

