
 
 

 
 
 
 
Förvaltningsberättelse för Gotlands Besöksnäring AB 2018 
 
Ändamål 
 
Den ideella föreningen Gotlands Förenade Besöksnäring, har med sitt helägda dotterbolag Gotlands 
Besöksnäring AB (Svb) till ändamål att främja besöksnäringens utveckling på Gotland. Uppdraget är 
primärt att samla det privata näringslivet och sekundärt intresseorganisationer. Styrelsen skall ha sitt 
säte i Visby. 
 
Verksamheten bygger på tre hörnstenar: 
 
* Företräda 
* Mötesplatser 
* Destinationsmarknadsföring 
 
Det dagliga arbetet sker genom bolaget och dess VD Matz Bengtsson samt besöksnäringsstrateg 
Monica Frisk. 
 
Föreningen tar ut en medlemsavgift på 500 kr/år. Denna avgift används primärt för administration av 
bolaget. Bolaget tar ut en serviceavgift för den dagliga verksamheten i bolaget. 
 
Föreningen har 72 medlemmar. Årets verksamhet har fokuserats på att fortsatt skapa medlemsnytta 
genom utbildningsinsatser för företagen, frukostmöten, medverkan i olika marknadsinsatser genom 
mässor, kampanjer, workshops mm. Det har även arrangerats två besöksnäringsdagar i samverkan 
med Region Gotland.  
 
GFB har under året drivit två projekt, Cruise Gotland 3.0 och Gotland Året Runt. Syftet med Cruise 
Gotland 3.0 är att stärka Gotland som kryssningsdestination och samtidigt skapa ökade 
förutsättningar för näringen att tjäna pengar på kryssningsturism. Syftet med projektet Gotland Året 
Runt har varit att skapa en ökad destinationsmarknadsföring. Inom detta projekt har bl.a. 
mässgruppens verksamhet och ett större samarbete med Visit Sweden i Norge genomförts. Under 
året tog GFB också över produktionen av det värvande magasinet Gotland 2019.  
 
Under året har GFB också medverkat i arbetet med en ny besöksnäringsstrategi för Gotland. Under 
2019 är planen att fortsätta arbetet med implementering av strategin.  
 
Under 2018 beslutade GFB att anställa ytterligare en person som skall arbeta som säljare inom 
Gotland Convention Bureau som från och med 2019 kommer att drivas i samverkan med Region 
Gotland. 
 
Målsättningen för GFB är att vara en naturlig mötesplats för företagen att mötas  
och att vara den naturliga nod och gemensamma kraft som för besöksnäringen på Gotland mot 
uppsatta mål och resultat.  
 
Föreningen samverkar med såväl yrkeshögskola som universitet i syfte att öka kunskap och 
kompetens inom besöksnäringen. Under året startade en ny yrkeshögskoleutbildning och en ny 



internationell kandidat- och magisterutbildning inom hållbar destinationsutveckling vid Campus 
Gotland Uppsala Universitet.  
 
Samverkan med det offentliga är alltjämt viktigt för att kunna skapa en gemensam syn kring  
fortsatt utveckling av besöksnäringen på Gotland samt att gemensamt verka för en hållbar tillväxt. 
 
Vi ser fram emot ett framgångsrikt 2019! 
 
Matz Bengtsson 
VD 
Gotlands Besöksnäring AB  


