
Til medlemmer av NHO Reiseliv/NHO Reiseliv Servicekontor 

INNKALLING  

TIL 

LANDSMØTE OG GENERALFORSAMLING 

NHO Reiseliv/NHO Reiseliv Servicekontor innkaller til landsmøte og generalforsamling på 
Thon Hotel Lofoten, Svolvær, 24. mai 2016. 

I henhold til NHO Reiselivs vedtekter § 11, og NHO Reiseliv Servicekontors vedtekter § 3, 
innkalles det med dette til ordinært landsmøte og generalforsamling.  

Vedlagt denne innkalling følger listen over saker med bilag som skal behandles i henhold til 
organisasjonenes vedtekter. 

Årskonferansen avholdes samtidig og vi har lagt opp til et spennende program med faglig 
påfyll. Se neste side for fullstendig program. 

Vi ønsker vel møtt til landsmøtedager i Svolvær! 

Med vennlig hilsen 
NHO Reiseliv/NHO Reiseliv Servicekontor 

Ole Warberg   Kristin Krohn Devold      
President    Adm. dir.      
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NHO Reiselivs Årskonferanse 2016  |  Thon Hotel Lofoten, Svolvær

Mandag 23. mai
NHO Reiseliv Nord-Norge inviterer til ”Lofoten Kulinariske Arena”

15:00-18:00 Registrering

15:00-17:00  Bransjeforum for opplevelser

17:30-18:30 Sosial samling - bransjeforum for frittstående overnatting

17:30-18:30 Sosial samling - bransjeforum for restaurant og uteliv

17:30-18:30  Sosial samling - bransjeforum for destinasjonsselskaper

18:30-23:00 ”Lofoten Kulinariske Arena:” En måltidsopplevelse rundt havnebassenget i Svolvær,                 
 i regi av regionforening Nord-Norge

 Prisutdelinger v/ NHO Reiseliv Innkjøpskjeden: 

 - Årets samarbeidspartner 2015 mat

 - Årets samarbeidspartner 2015 drikke

 - Årets samarbeidspartner 2015 non food og tjenester  

 - Årets medlemsbedrift 2015 

Tirsdag 24. mai
Landsmøte og generalforsamling

08:00-08:30 Registrering

08:30-10:00  Landsmøte og generalforsamling

10:00-11:00  Medlemmenes time 

11:00-11:30 Pause

Årskonferansen 2016: Reisemix - når innovasjon skaper vekst

11:30-11:35 Velkommen

11:35-11:55  Hvordan få til reisemixen?   
 Kristin Krohn Devold, adm. dir., NHO Reiseliv  

12:00-12:20  Delingsøkonomien - en drivkraft for reiselivet 
 Tor W. Andreassen, professor, Norges Handelshøyskole

12:25-12:45 Fremtiden er nærmere enn du tror       
 Ingjerd Blekeli Spiten, viseadm., Microsoft Norge  

12:50-12:55 Film: Hvorfor satse på teknologi? Reiselivsledere svarer
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13:00-15:00 Smaksmesse og inspirasjonslunsj
 

15:05-15:25  Big data som verktøy      
 Hans Petter Aalmo, portalsjef, Visit Norway

15:30-15:50  Oslo-regionens digitale fotavtrykk 
 Bente Bratland Holm, daglig leder, VisitOSLO

15:55-16:10  Pause

16:10-16:15  Film: ”Godfølelse” gir flere kunder

16:20-16:40 Når ny teknologi endrer kundens adferd      
 Ole Petter Nyhaug,  partner og kreativ leder i Opinion AS 

16:45-17:05 Strategisk design skaper lønnsomhet 
 Harald Kippenes, daglig leder i YourWay, og Daniel Grönquist, fagsjef i Bekk   
 Consulting AS

17:05-17:15  Oppsummering

19:30 Aperitiff og opplevelsesbankett
 

Antrekk: Pent 

Med forbehold om endringer i programmet 
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Velkommen til vårens viktigste møteplass 
Teknologien er i ferd med å forandre, automatisere og utfordre alle næringer.
Delingsøkonomien og globale plattformselskaper snur opp ned på verden slik vi 
kjenner den. Hvordan påvirker dette norsk reiseliv? Hvordan kan reiselivet forberede 
seg på endringene teknologjen bringer med seg? Hva skal til for å utnytte dem til å 
skape fornyelse og vekst? Til Reisemix har vi invitert en rekke eksperter til å forklare 
mekanismene bak endringene vi går gjennom akkurat nå – og forberede oss på det som 
kommer.

Ingjerd Blekeli Spiten er 
viseadministrerende direktør for 
Microsoft Norge og har ansvar for 
operativ daglig drift, produktledelse, 
markedsføring og kommunikasjon i 
selskapet. Hun var divisjonsdirektør for 
eBusiness i DNB i årene 2011-2015, 
med ansvar for forretningsutvikling, 
salg og kommunikasjon i alle digitale 
flater. Spiten har jobbet med digital 
forretningsutvikling og salg de siste 16 
årene i DNB og Ericsson.

Bente Bratland Holm er 
administrerende direktør i 
VisitOSLO. Før dette etablerte 
hun og var direktør for Norway 
Convention Bureau i ti år. Hun 
har lang fartstid innen ulike 
lederposisjoner i norsk reiseliv, blant 
annet som markedsdirektør i Norges 
Turistråd, leder av TOP International 
Hotels Scandinavia, markedsdirektør 
i Best Western og andre oppdrag 
knyttet til lederutvikling og 
omstilling gjennom eget selskap.

Tor Wallin Andreassen er 
professor i tjenesteinnovasjon 
og leder av Center for Service 
Innovation (CSI) ved Norges 
Handelshøyskole. Han har 
tidligere vært professor i 
markedsføring og prodekan 
ved Handelshøyskolen BI og 
er bl.a. grunnlegger av Norsk 
Kundebarometer og Forum for 
Markedsorientert Ledelse ved 
Handelshøyskolen BI.

Ole Petter Nyhaug 
har gjennom 18 år som 
konsulent, analytiker og 
foredragsholder blitt kjent 
som en av Skandinavias 
fremste innen trendanalyser og 
forbrukerinnsikt med fokus på 
innovasjon. Han har gjennom 
mange år hatt oppdrag på 
globalt nivå for merkevarer 
som Coca-Cola, Audi, IKEA, 
Vodafone og Philips samt 
for mange ledende norske 
virksomheter.   

Hans Petter Aalmo er 
utviklingsansvarlig for visitnorway.
com på nett og mobil. Han har 
lang erfaring med utvikling og 
markedsføring av digitale tjenester. 
Økning i trafikken, flere klikk ut, 
destinasjoner mest søkt etter og 
fortsatt sterk vekst i bruk av mobil og 
nettbrett er hovedtrekkene i trafikken 
på visitnorway.com i 2015.
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Daniel Grönquist har startet, 
designet og ledet selskaper og 
prosjekter i flere ulike bransjer 
og i mange land. Som leder og 
konsulent har han reist verden 
rundt i snart 25 år og liker nå mer 
kortreiste opplevelser. Til daglig er 
Grönquist fagsjef i Bekk Consulting 
og seniorrådgiver i Center for 
Service Innovation.

Christian Chramer 
er konferansier under 
fagkonferansen tirsdag 24. mai. 
Chramer er NHOs regiondirektør 
for Troms og Svalbard. Han 
har vært offiser i Hæren i 13 
år, kommunikasjonsdirektør og 
fiskeriutsending i Sørøst-Asia for 
Norges sjømatråd i tilsammen 
åtte år og det siste året vært 
regiondirektør i NHO. 
 

Harald Kippenes har syklet 
fra Norge til Kina, gått fra 
Nordpolen til Canada, klatret 
i Himalaya, fulgt i Amundsens 
fotspor i originalt utstyr og 
seilt den gamle vikingruta over 
Atlanteren. Han har reist verden 
rundt på turer, ekspedisjoner 
eller som marinejeger. Til daglig 
driver han opplevelsesbedriftene 
YourWay og attraksjonen 
Kollensvevet. 
 

Kristin Krohn Devold ble i 
september 2013 administrerende 
direktør i NHO Reiseliv etter åtte år 
som generalsekretær i Den Norske 
Turistforening (DNT). Fra 1993 til 
2005 var hun stortingsrepresentant 
og hadde flere ulike politiske 
verv. I perioden 2001-2005, var 
hun forsvarsminister i Bondevik 
II-regjeringen.  

Ole Warberg er konferansier 
på landsmøtet og 
generalforsamlingen tirsdag 24. 
mai. Warberg har vært president 
i NHO Reiseliv siden 2012. Han 
har i 18 år vært reiselivsdirektør 
i Bergen og leder for Bergen 
Reiselivslag. Han innehar en 
rekke styreverv innenfor reiselivet 
i Norge og har et brennende 
engasjement for norsk reiseliv. 
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DAGSORDEN 
FOR 17. ORDINÆRE LANDSMØTE 

 I NHO REISELIV 
 

 24. mai 2016 i Svolvær 
 

 
I henhold til vedtektenes § 11, skal følgende saker behandles: 
Valg av møteleder: 
 
Sak A:  Side 7 

Valg av to tilstedeværende bedriftsrepresentanter som sammen med 
møteleder skal undertegne protokollen fra landsmøtet 

 
Sak B:  Side 7 

Årsberetning for NHO Reiseliv 2015 
 
Sak C:  Side 7 

Revidert regnskap og revidert O/U-regnskap 
Budsjett til orientering 

 
Sak D:  Side 7 

Kontingent 
 
Sak E:  Side 7-8 

Andre saker som er spesielt nevnt i innkallingen 
  E.1. Utredning om NHO Reiselivs 7 regioner i fremtiden 
  E.2. Et kontantfritt reiseliv innen 10 år  
 
Sak F:  Side 9 

Valg av styre 
 
Sak G:  Side 10 

Valg av statsautorisert revisor 
 
Sak H:  Side 10 

Valg av valgkomité 
 
Sak I:  Side 10 

Fastsettelse av honorar til styret 
 

 
Vedtektenes § 11, siste ledd: Alle beslutninger treffes med alminnelig flertall blant de 
fremmøtte stemmeberettigede, med mindre noe annet er bestemt i vedtektene. 
 
Vedtektenes § 19: Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av fremmøtte stemmeberettigede. 
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Sak A 
Valg av to tilstedeværende bedriftsrepresentanter som sammen med møteleder skal 
undertegne protokollen fra landsmøtet. 
 
Valg av tre personer til tellekorps. 
 
Sak B 
Årsberetning for NHO Reiseliv 2015 
 
Styrets beretning er en samlet beretning for NHO Reiseliv og NHO Reiseliv Servicekontor.  
I tillegg er det laget en årsrapport som viser organisasjonens aktiviteter i 2015.  
 
Styrets beretning 2015 er vedlagt landsmøtedokumentene og kan lastes ned HER. 
Publikasjonene kan også lastes ned via våre hjemmesider www.nhoreiseliv.no. 
 
Forslag til vedtak: Årsberetningen godkjennes. 
 
Sak C 
Revidert regnskap for NHO Reiseliv 2015 
 
Det reviderte regnskapet er tatt inn i styrets beretning, som er vedlagt 
landsmøtedokumentene og kan lastes ned HER.  
 
Regnskapet viser tall for NHO Reiselivs Opplysnings- og Utviklingsfond, NHO Reiselivs 
Konfliktfond, NHO Reiselivs Regionforeninger med datterselskap i tillegg til hovedaktiviteten i 
NHO Reiseliv og NHO Reiseliv Servicekontor med datterselskap.  
 
I henhold til gode regnskapsprinsipper og vår revisor, skal disse enhetene vises samlet. 
 
Budsjett for 2016 presenteres til orientering. 
 
Forslag til vedtak: Revidert regnskap for NHO Reiseliv 2015 godkjennes. 
 
Sak D 
Kontingenter 
 
Ingen forslag til endringer. 
 
Sak E 
Andre saker som er spesielt nevnt i innkallingen  
 
E.1 Utredning om NHO Reiselivs 7 regioner i fremtiden 
 
Utredningen er vedlagt landsmøtedokumentene og kan lastes ned HER.  
 
Fra landsmøtedokumentene 2015 fremgår følgende som ble bifalt av landsmøtet: 
"Landsstyret og regionstyrelederne i NHO reiselivs 7 regioner drøftet 17. mars 2015 hvordan 
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NHO kan styrke sitt reiselivsarbeid i alle 15 NHO regioner, i lys av nye organisasjonsformer, 
ny teknologi og fremtidige utviklingstrekk. Dialog og innspill fra de ulike regionstyrene er 
lagt til grunn for behandlingen. 
 
Ovennevnte, samt innsendt forslag til landsmøtesak fra region Vest, er omforent i uttalelsen 
under:  
 
"Det skjer store endringer i samfunnet, både knyttet til nye generasjoner, digital utvikling og 
bransjesamarbeid på tvers. NHO Reiselivs styre vil legge opp til en prosess der det på 
landsmøtet i 2016 og frem til den tid utredes ulike scenarier for vårt regionale arbeid, med 
utgangspunkt i medlemmenes forventninger og behov, regionale utviklingstrekk og NHOs 
behov for en effektiv og gjennomslagsdyktig organisasjon. I denne prosessen involveres alle 
NHO Reiseliv sine Regionforeninger, medlemmene og NHO-familien for øvrig. 
 
Landsmøtet understreker at NHO Reiselivs regionapparat opprettholdes med de økonomiske 
og personellmessige ressurser som er nødvendig for at arbeidet kan fortsette i minst like stor 
grad som i dag. Det skal i denne perioden være egne dedikerte ansatte i hver region som 
arbeider med reiselivsrelaterte saker og administrative oppgaver knyttet til NHO Reiseliv sine 
Regionforeninger." 
 
Styrets anbefaling til landsmøtet: 
 
Scenario B: "Dagens modell, tettere integrert i regionskontorene" 
 
NHO Reiseliv jobber gjennom NHO for å fremme reiselivet i hele landet og for å få maksimalt 
ut av NHOs 15 regionskontor. I tillegg skal NHO Reiseliv ha et eget apparat for reiseliv som 
består av syv regionstyrer med egen sekretærstøtte. Sekretærstøtten kjøpes fra NHO sentralt, 
som igjen inngår avtale med de relevante NHO regionkontorer. Det enkelte regionstyre vil 
hvert år motta aktivitetsmidler fra NHO Reiseliv, som skal dekke prioriterte aktiviteter i de 
ulike regionene i regi av regionstyrene. 
 
Dette er en videreføring og videreutvikling av dagens modell og kostnadsnivå. Denne 
løsningen krever ikke vedtektsendringer. 
 
Forslag til vedtak: Landsmøtet slutter seg til styrets anbefaling. 
 
E.2 Et kontantfritt reiseliv innen 10 år. 
 
På landsmøte 2013 ble det fattet følgende vedtak: Landsmøte ber styret og administrasjonen 
arbeide mot et fremtidig mål om et kontantfritt Reiseliv på grunnlag av den fremlagte rapport. 
Landsmøte ber om at vanskelige avgjørelser underveis avstemmes med regionforeningene og at 
det årlig avlegges rapport til landsmøte. 
 
Orientering under landsmøtet.  
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Sak F 
Valg av styre 
 
Valgkomiteens innstilling til Landsmøtet i 2016.   
Valgkomiteen består av: Dag Høybakk, Radisson BLU Tromsø, Ragnar Heggdal, Classic 
Norway, Reidar Fuglestad Dyreparken Utvikling AS, Kristine Tonning, Radisson BLU Nydalen 
og Berit Bentzrud, Bellevue Restaurantene AS. 
 
Funksjon Person Funksjonstid Valg 
President Ole Warberg,  

Bergen Reiselivslag 
President fra 2012 
 

På valg 

Visepresident Morten Thorvaldsen 
Thon Hotels as, Oslo 

Styremedlem fra 2006  
Visepresident 2009- 

Ikke på valg 

Styremedlem Andrè Schreiner 
Choice Hotels Scandinavia 
Oslo 

Varamedlem 2004-2006 
Styremedlem fra 2006  
 

På valg 

Styremedlem Marit Lien 
Peer Gynt-huset 

Styremedlem fra 2014 På valg 

Styremedlem Sølvi Øgsnes 
Breidablikk Gjestehus 
Narvik 

Varamedlem fra 2011 Ikke på valg 

Styremedlem Håvard Solum 
Scandic Bystranda, Kristiansand 

Styremedlem fra 2015 Ikke på valg 

Styremedlem Sølvi Ness 
SSP Norge 

Styremedlem 2005-2007 
Visepresident 2007-2009 
Styremedlem fra 2014 

På valg 

1.vara medl. Gjøran Sæther 
Fursetgruppen 

Varamedlem fra 2015 På valg 

2. vara medl. Torild Langklopp 
Stokkøya Sjøsenter 

Varamedlem fra 2016 Velges for 1 år 

Begrunnelse: 
Ole Warberg, André Schreiner, Marit Lien, Sølvi Ness, Gerd Janne Husby og Gjøran Sæther 
har alle takket ja til gjenvalg.  
 
Valgkomiteen innstiller Ole Warberg, André Schreiner, Marit Lien og Sølvi Ness til gjenvalg 
for 2 år. Gjøran Sæther innstilles til 1. vara, og velges for 1 år. Valgkomiteen foreslår nytt 
varamedlem, Torill Langklopp, se hennes bakgrunn nedenfor. 
 
Valgkomiteen mener etter dette å ha lagt frem forslag til et bredt sammensatt styre, hvor så 
vel ulik kompetanse, erfaring, bransjetilknytning, kjønn, regionfordeling og kontinuitet er 
godt ivaretatt. 
Tromsø, 2. mars 2016 
Dag Høybakk  
Leder av Valgkomiteen. 
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Torild Langklopp er født i 1975, er gift og har tre barn. Hun er eier og daglig leder i 
Stokkøya Sjøsenter og Strandbaren på Trøndelagskysten, som ble etablert i 2005.  
Gjengen på Stokkøya driver også økologisk gård med sau, dyrker grønnsaker, samt sanker 
noe av maten de serverer.  Bygningene er utført i arkitektonisk spennende formspråk, 
og Stokkøya Sjøsenter har vunnet flere priser både for reiselivskonseptet og arkitekturen. De 
ble i 2016 tildelt Norges Vels Gründerpris.   
 
Sak G   
Valg av statsautorisert revisor 
 
Skifte av revisor.  
 
NHO Reiseliv følger NHO sentralt, som har skiftet til PWC og anbefaler alle landsforeninger å 
gjøre det samme for best mulig pris for fellesskapet. 
 
Forslag til vedtak: NHO reiseliv inngår avtale med PWC fra regnskapsåret 2016. 
 
Sak H 
Valg av valgkomité 
Valg av valgkomité på fem medlemmer etter innstilling fra styret. To medlemmer er på valg 
på et landsmøte og tre medlemmer på det neste. Valgkomiteen konstituerer seg selv. 
 
Valgkomiteen består i dag av: 
Dag Høybakk, Radisson BLU Tromsø (fra 2010). På valg. 
Ragnar Heggdal, Classic Norway (fra 2012). På valg. 
Reidar Fuglestad, Dyreparken Utvikling AS (fra 2013). På valg. 
Kristine Tonning, Radisson BLU Nydalen (fra 2014). Ikke på valg. 
Berit Bentzrud, Bellevue Restaurantene AS (fra 2014). Ikke på valg. 
 
Forslag til vedtak: Styret i NHO Reiseliv foreslår gjenvalg av Dag Høybakk, Ragnar Heggdal og 
Reidar Fuglestad.  
 
Etter dette vil valgkomiteen i så fall bestå av: 
Dag Høybakk, Radisson BLU Tromsø (fra 2010). Velges for 2 år. 
Ragnar Heggdal, Classic Norway (fra 2012). Velges for 2 år. 
Reidar Fuglestad, Dyreparken Utvikling AS (fra 2013). Velges for 2 år. 
Kristine Tonning, Radisson BLU Nydalen. På valg i 2017. 
Berit Bentzrud, Bellevue Restaurantene AS. På valg i 2017. 
 
Sak I 
Fastsettelse av honorar til styret 
 
Satsene ble vedtatt i 2004 og økt med 4 % i 2013 for 2013, tilsvarende lønnsrammen som ble 
gitt for administrasjonen i NHO Reiseliv for 2012, justert januar 2013, med tanke på en 
tilsvarende økning hvert år. 
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Satsene for 2012 var: 
Til president                            kr.  156.000,- pr. år 
Til visepresident                      kr.      78.000,- pr. år 
Til styre og varamedlemmer  kr.     20.800,- pr. år 
 
Forslag til vedtak: Satsene for 2016 økes tilsvarende lønnsrammen som ble gitt for 
administrasjonen i NHO Reiseliv for 2016.  
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DAGSORDEN 
FOR 17. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING  

NHO REISELIV SERVICEKONTOR 
 

24. mai 2016 i Svolvær 
 
 
 
I henhold til vedtektenes § 3, skal følgende saker behandles: 
Møteleder:  
 
 
Sak A:  Side 13 
                       Valg av 2 tilstedeværende bedriftsrepresentanter som sammen med     
                        møteleder skal undertegne protokollen fra generalforsamlingen 
 
Sak B:       Side 13 
                       Årsberetning  
 
Sak C:            Side 13 
                       Revidert regnskap  
      
Sak D:     Side 13  
                    Fastsettelse av serviceavgift     

     
Sak E:            Side 13-14 

Andre saker som er spesielt nevnt i innkallingen  
E.1. Utredning om NHO Reiselivs 7 regioner i fremtiden 

  E.2. Et kontantfritt reiseliv innen 10 år  
 
Sak F:            Side 15 
                       Valg av styre  
 
Sak G:           Side 15    
                       Valg av statsautorisert revisor  
 
Sak H:           Side 15 
                       Valg av valgkomité  
 
 
 
Vedtektenes § 3 siste ledd: Alle beslutninger treffes med alminnelig flertall blant de 
fremmøtte stemmeberettigede, med mindre noe annet er bestemt i vedtektene. 
 
Vedtektenes § 7: Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av fremmøtte stemmeberettigede. 
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Sak A  
Valg av 2 tilstedeværende bedriftsrepresentanter som sammen med møteleder skal 
undertegne protokollen fra generalforsamlingen. 
 
Valg av 3 personer til tellekorps. 
 
Sak B  
Årsberetning for 2015 
 
Styrets beretning er en samlet beretning for NHO Reiseliv og NHO Reiseliv Servicekontor.   
I tillegg er det laget en årsrapport som viser organisasjonens aktiviteter i 2015. 
 
Styrets beretning 2015 er vedlagt landsmøtedokumentene og kan lastes ned HER. 
Publikasjonene kan også lastes ned via våre hjemmesider www.nhoreiseliv.no. 
 
Forslag til vedtak: Årsberetningen godkjennes. 
 
Sak C  
Revidert regnskap for 2015 
 
Det reviderte regnskapet er tatt inn i styrets beretning, som er vedlagt 
landsmøtedokumentene og kan lastes ned HER.  
 
Regnskapet viser tall for NHO Reiselivs Opplysnings- og Utviklingsfond, NHO Reiselivs 
Konfliktfond, NHO Reiselivs Regionforeninger i tillegg til hovedaktiviteten i NHO Reiseliv og 
NHO Reiseliv Servicekontor. I henhold til gode regnskapsprinsipper og vår revisor, skal disse 
enhetene vises samlet. 
 
Budsjett for 2016 presenteres til orientering. 
 
Forslag til vedtak: Revidert regnskap for NHO Reiseliv Servicekontor 2015 godkjennes. 
 
Sak D 
Fastsettelse av serviceavgift     
 
Ingen forslag til endringer. 
 
Sak E 
Andre saker som er spesielt nevnt i innkallingen  
 
E.1 Utredning om NHO Reiselivs 7 regioner i fremtiden 
 
Utredningen er vedlagt landsmøtedokumentene og kan lastes ned HER.  
 
Fra landsmøtedokumentene 2015 fremgår følgende som ble bifalt av landsmøtet: 
"Landsstyret og regionstyrelederne i NHO reiselivs 7 regioner drøftet 17. mars 2015 hvordan 
NHO kan styrke sitt reiselivsarbeid i alle 15 NHO regioner, i lys av nye organisasjonsformer, 
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ny teknologi og fremtidige utviklingstrekk. Dialog og innspill fra de ulike regionstyrene er 
lagt til grunn for behandlingen. 
 
Ovennevnte, samt innsendt forslag til landsmøtesak fra region Vest, er omforent i uttalelsen 
under:  
 
"Det skjer store endringer i samfunnet, både knyttet til nye generasjoner, digital utvikling og 
bransjesamarbeid på tvers. NHO Reiselivs styre vil legge opp til en prosess der det på 
landsmøtet i 2016 og frem til den tid utredes ulike scenarier for vårt regionale arbeid, med 
utgangspunkt i medlemmenes forventninger og behov, regionale utviklingstrekk og NHOs 
behov for en effektiv og gjennomslagsdyktig organisasjon. I denne prosessen involveres alle 
NHO Reiseliv sine Regionforeninger, medlemmene og NHO-familien for øvrig. 
 
Landsmøtet understreker at NHO Reiselivs regionapparat opprettholdes med de økonomiske 
og personellmessige ressurser som er nødvendig for at arbeidet kan fortsette i minst like stor 
grad som i dag. Det skal i denne perioden være egne dedikerte ansatte i hver region som 
arbeider med reiselivsrelaterte saker og administrative oppgaver knyttet til NHO Reiseliv sine 
Regionforeninger." 
 
Styrets anbefaling til landsmøtet: 
 
Scenario B: "Dagens modell, tettere integrert i regionskontorene" 
 
NHO Reiseliv jobber gjennom NHO for å fremme reiselivet i hele landet og for å få maksimalt 
ut av NHOs 15 regionskontor. I tillegg skal NHO Reiseliv ha et eget apparat for reiseliv som 
består av syv regionstyrer med egen sekretærstøtte. Sekretærstøtten kjøpes fra NHO sentralt, 
som igjen inngår avtale med de relevante NHO regionkontorer. Det enkelte regionstyre vil 
hvert år motta aktivitetsmidler fra NHO Reiseliv, som skal dekke prioriterte aktiviteter i de 
ulike regionene i regi av regionstyrene. 
 
Dette er en videreføring og videreutvikling av dagens modell og kostnadsnivå. Denne 
løsningen krever ikke vedtektsendringer. 
 
Forslag til vedtak: Landsmøtet slutter seg til styrets anbefaling. 
 
E.2 Et kontantfritt reiseliv innen 10 år. 
 
På landsmøte 2013 ble det fattet følgende vedtak: Landsmøte ber styret og administrasjonen 
arbeide mot et fremtidig mål om et kontantfritt Reiseliv på grunnlag av den fremlagte rapport. 
Landsmøte ber om at vanskelige avgjørelser underveis avstemmes med regionforeningene og at 
det årlig avlegges rapport til landsmøte. 
 
Orientering under landsmøtet.  
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Sak F 
Valg av styre  
 
Se valgkomiteens innstilling til landsmøtet i NHO Reiseliv, side 9.  
 
Valgkomiteen innstiller på identiske styrer. 
 
Forslag til vedtak: Valgkomiteens innstilling vedtas. 
 
Sak G  
Valg av statsautorisert revisor  
 
Skifte av revisor.  
 
NHO Reiseliv følger NHO sentralt, som har skiftet til PWC og anbefaler alle landsforeninger å 
gjøre det samme for best mulig pris for fellesskapet. 
 
Forslag til vedtak: NHO reiseliv inngår avtale med PWC fra regnskapsåret 2016. 
 
Sak H  
Valg av valgkomité  
 
Se styrets innstilling under dokumentene til landsmøtet i NHO Reiseliv, side 10. 
 
Forslag til vedtak: Styret innstiller på identiske valgkomiteer. 
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