
 
 
 

 

  
  
Datum 
2020-07-03 
  

 
 
 
 
  

1 (2) 

   

 

 
 
POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX E-POST INTERNET 
971 86 Luleå Stationsgatan 5 010-225 50 00  norrbotten@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/norrbotten 

Inbjudan till regional samverkanskonferens för 
aktörer inom turist- och besöksnäringen med 
anledning av covid-19 
 
Länsstyrelsen Norrbotten tillsammans med Region Norrbotten och smittskyddsläkare 
Anders Nystedt bjuder in till regional samverkanskonferens för representanter från 
länets turist- och besöksnäring. 

Datum och tid: Torsdag 9 juli kl.14.00 – 15.00 

Mötet genomförs via Skype. Följ länken nedan eller ring in via angivet telefonnummer 
om du inte har möjlighet att ansluta via Skype. 

Samtliga deltagare kommer in i ”tyst läge”. Om du har ringt in till mötet behöver du 
avaktivera ”tyst läge” för att tala, detta gör du genom att genom att trycka på talläge-
knappen eller *6 på telefonen. Därefter sätter ni er själva i ”tyst läge” genom att återigen 
på talläge-knappen eller *6 på telefonen. 

 
.........................................................................................................................................	
Anslut	till	Skype-mötet								

Anslutningsproblem?	Prova	Skype	Web	App		

Anslut	via	telefon		
	010-2230230	(Vanersborg	DialIn),,35233583#	(Vanersborg	DialIn)		Svenska	(Sverige)					

Hitta	ett	lokalt	nummer			
	

Konferens-ID:	35233583		
	Har	du	glömt	din	PIN-kod	för	uppringning?		|Hjälp					
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https://meet.lansstyrelsen.se/david.strom/BMP8L33R
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Agenda 
1. Syftet med mötet 

Syftet med mötet är att sprida information och dela erfarenheter kring hantering av 
covid-19 inom länets turist- och besöksnäring. 

2. Ordningsregler 
• Om du har ringt in till mötet kan du försätta telefonen i tyst läge genom att trycka på 

mute-knappen eller *6 på telefonen. 
• Närvarokontroll besvaras med ett JA per aktör. 
• Anmälan till talarlistan sker genom att uppge organisation. 
• Mötesordföranden fördelar ordet. 

 
3. Närvarokontroll 
 
4. Information från Länsstyrelsen Norrbotten – Svensk krisberedskap (ca 5 min) 

David Ström, Länsstyrelsen Norrbotten, informerar om Länsstyrelsens roll och 
grunderna i det svenska krisberedskapssystemet. 

5. Information från Region Norrbotten (ca 20 min) 
Anders Nystedt, smittskyddsläkare Region Norrbotten, informerar om 
smittskyddsläget i länet, hur viruset smittar och hur vi skyddar oss från att smittas. 

6. Information och erfarenheter från näringslivsaktör (ca 10 min) 

• Svenska turistföreningen redovisar för: 

Ø Vidtagna åtgärder 
Ø Identifierade framgångsfaktorer 

Ø Identifierade svårigheter och lärdomar 

7. Övriga frågor (ca 20 min) 
Samtliga aktörer ges möjlighet att ställa frågor till smittskyddsläkaren och/eller 
övriga mötesdeltagare. 

8. Mötet avslutas 


