
Nygammalt ansikte i Åsnen!
Under mina år som Turismsamordnare i Tingsryds kommun har jag haft 
förmånen att lära känna många av er Åsnenvänner. 
Jag har arbetat med besöksnäringen sedan slutet av åttiotalet inom såväl 
hotell och restaurang som turism. Jag har även ett flertal års erfarenhet som 
reseproducent. 
Flera av er träffade jag i samband med att jag var projektledare för den för-
studie som låg till grund för utvecklingsprojektet i Åsnenområdet. 
I min  roll som turismsamordnare i en av Åsnenkommunerna är just besöks-
näringsutveckling huvudområdet där bl.a. Sydostleden är ett annat viktigt 
projekt.  Jag ser verkligen fram emot uppdraget i Destination Åsnen! 
/ Karin Nilsson
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Ett stort steg framåt för Destination Åsnen!
Destination Åsnen har nu tagit ytterligare ett steg i utvecklingen mot sin position:

Sveriges ledande Nationalparksdestination, genom upplevelser, lärande och berättande.

Torsdagen den 28 augusti bildades Destination Åsnen, ideell förening. Stämman hölls i Parken i 

Urshult och de 44 personer som fanns på plats beslutade att bilda föreningen och anta stadgarna som 

interimstyrelsen föreslagit. Stämman valde Ingrid Olsson, Getnö Gård till ordförande i styrelsen. 

Styrelsen för Destination Åsnen, ideell förening

Ingrid Olsson, Getnö Gård – ordförande
Roger Andersson, Åsnen Natur & Bildning – vice ordförande
Göran Högstedt, Kalvsviks Lanthandel – kassör
Johan Thorsell, Växjö kommun – sekreterare
Majja Almqvist, Osaby Säteri – ledamot
Sofie Magnusson, Huseby Bruk – ledamot
Lena Stävmo, Destination Småland – ledamot
Kerstin Karlsson, Alvesta kommun – ledamot
Thomas Mattsson, Tingsryds kommun – ledamot

Föreningen driver utvecklingen vidare
Det inledande projektet håller på att rundas av och det som återstår inom 
ramen för detta är uppsättning av skyltar i området och lite administration. 

Arbetet med destinationens utveckling fortsätter nu i föreningens regi. 
Under hösten kommer styrelsen att ha stort fokus på framtida utveckling 
och vilken inriktning ett nytt projekt ska ha för att lyfta Destination Åsnen 
vidare. 
Karin Nilsson, Turismsamordnare i Tingsryd kommer att arbeta operativt 
för destinationen på 50 % under hösten. En stor del av arbetet kommer att 
handla om framtida utveckling men även det löpande arbetet i Destination 
Åsnen som webb, kommunikation, nätverk mm 

Du har nu fått ditt första Nyhetsbrev 

från föreningen Destination Åsnen. 

Utvecklingsarbetet har nu lämnat  

projektstadiet och en ny långsiktig  

organisation tar form!

I det här nyhetsbrevet kan du läsa om:

• Den konstituerande stämman

• Presentation av styrelsen

• Nygammal operativ resurs

• Medlemskap i föreningen

       du läser mer om medlemsskap 

       på nästa sida

Kontakta Destination Åsnen

visitasnen.se

destinationasnen.se

info@destinationasnen.se

Tel 070 363 41 65, Karin Nilsson

http://www.visitasnen.se/sv
http://www.destinationasnen.se/
mailto:info%40destinationasnen.se?subject=
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Har du anmält ditt intresse för att bli medlem 
i föreningen Destination Åsnen?

Om inte, kan du göra det här genom att klicka på länken här: 

Medlemsansökan

Du kan välja mellan att bli Aktiv medlem eller Stödjande medlem. 

Blir du medlem nu gäller ditt medlemskap även hela 2015. 
Som Aktivmedlem betalar du 500:-/år och som stödjande medlem 
betalar du 100:-/år.

Aktiv medlem
Aktiv medlem avser juridisk 
person som arbetar aktivt med ut-
veckling av verksamhet, 
vinstdrivande eller ideell, som är till 
gagn för Destination Åsnens turis-
tiska utveckling. 
Aktiva medlemmar har rösträtt på 
stämman. 
Som aktiv medlem förväntas 
engagemang i föreningen.

Stödjande medlem
Stödjande medlem kan vara 
juridisk person, eller privat-
person. 
Stödjande medlemmar har ingen 
rösträtt på stämma.

Snabba svar om medlemskapet:

• Om jag blir medlem nu, behöver jag då förnya i januari? 
Nej, blir du medlem nu gäller ditt medlemskap till den 31/12 2015

• För jag rösta om jag är Stödjande medlem? 
Nej det är bara aktiva medlemmar som har rösträtt på stämman.

• Jag har 3 olika företag registrerade på mig, får jag teckna ett Aktivt 
medlemskap för varje firma? 
Ja, det får du. Du kan teckna ett aktivt medlemskap för varje juri-
disk person, som i övrigt uppfyller beskrivningen av Aktiv med-
lem, och får då även 3 rösträtter på stämman.

• Kan jag teckna ett aktivt medlemskap för min firma och ett stöd-
jande medlemskap för mig som privatperson? 
Ja, det kan du men du har bara en rösträtt via ditt Aktiva med-
lemskap.

• Kan en Hembygdsförening eller annan ideell förening teckna ett 
aktivt medlemskap?  
Ja, är man en juridisk person och i övrigt uppfyller beskrivningen 
av Aktiv medlem så kan föreningen bli en aktiv medlem. 
Inspirera gärna medlemmarna i din förening att även teckna 
personliga stödjande medlemskap!

• Kan min kompis som brukar semestra i Åsnenområdet men som 
bor i Stockholm bli medlem? 
Ja din kompis är varmt välkommen som stödjande medlem!

Foto: Hans Runesson

http://www.visitasnen.se/sites/asnen/files/medlemsanmalan_for_formular_a.pdf

