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Til medlemmene i  

Reiseliv Indre Østfold 

 

Reiselivslaget er nedlagt og kapital lever videre i et reiselivsfond. 
8. september 2014 ble Reiseliv Indre Østfold nedlagt – igjen. På det ekstraordinære årsmøtet ble det 

enstemmig bestemt at gjenværende midler skal forvaltes videre at et nyetablert reiselivsfond.  

Vedlagt følger protokollen fra det ekstraordinære årsmøtet og vedtektene til Indre Østfold 

Reiselivsfond. 

 

Styret i Indre Østfold Reiselivsfond har hatt sitt første styremøte, hvor vi etter søknad fra en 

festivalarrangør, fant det nødvendig å lage en mer presis formulering på hva reiselivsfondets midler er 

ment å støtte. Styret vedtok: 

Fondet har begrenset med midler og må derfor være tydelig på hva midlene kan brukes til. 

Formålet til fondet er å bidra til reiselivsatsning i Indre Østfold til glede og nytte for aktørene. 

Reiselivsfondet skal i henhold til formålet bidra med midler til tiltak og aktiviteter som fremmer 

besøks- og opplevelsesnæringen i regionen 

Søknad om midler til tiltak og prosjekter kan fremmes av sammenslutninger, organisasjoner og 

flere aktører innen besøks- og opplevelsesnæringen i fellesskap. Enkeltstående bedrifter kan ikke 

søke om midler. 

Rene arrangementer, innen kultur, idrett og handel, ligger utenfor fondets oppgaver.  

Individuelle vurderinger av søknadene legges til grunn for eventuell tildeling av midler. Fondet 

kan normalt bidra med inntil 50 % av søknadssummen og maksimalt 100.000 kr per søknad. 

 

Vi oppfordrer medlemmene og aktuelle institusjoner til å komme med søknader som fremmer besøks- 

og opplevelsesnæringen ut fra disse kriteriene. Søknadene blir behandlet fortløpende, og bevilgninger 

gis ut fra en grundig vurdering inntil fondets midler er brukt opp. 

 

Styret har allerede fått flere søknader. Rene kulturarrangementer har vi avslått. Indre Østfold 

Reiselivsfond har gitt støtte til Indre Østfold Utvikling IKS’ søknad om mulighetsstudie for et 

innovasjonssenter for naturbasert reiseliv, Regionalpark Haldenkanalens søknad om tilskudd til 

kompetanse- og produktutvikling, og stiller seg positiv til Utmarksavdelingen for Akershus og Østfolds 

Interreg-prosjekt om vandring- og sykkel-aktivitet som grunnlag for å trekke turister til regionen. 

 

Fonden har begrenset med midler. Vi har per i dag, med de forpliktelsene som er gitt, igjen ca. 300.000 

kr for framtidig disponering. Det er ikke noe mål verken å bruke pengene raskest mulig eller å holde på 

dem over tid. Styret vektlegger intensjonene om å støtte tiltak som bidrar til utvikling av besøks- og 

opplevelsesnæringen i Indre Østfold. 

 

Askim, 31. oktober 2014 

 

 

David Koht-Norbye 

Styreleder  


