Forum for opplevelser 12. mai 2020
Teams møte, kl. 14.00 – 15.30

Tilstede: Janne Johansen, Kristin B. Sleveland, Geir Aage Tveito, Janne W. Olsrud, Håvard Fossbakken,
Inger Helene Hamborg og Terje Iversen
KNF: Wivi- Ann Bamrud og Hege Anita Moen
Observatør: Irene Hagen

Referat fra teams møtet:
1. Nors Bergverksmuseum orienterte om hvordan de ser for seg sitt tilbud til publikum i
sommer. Dette innebærer at museet i sentrum holdes åpent med egne faste ansatte
tirsdag - søndag kl. 12.00 – 16.00. Ingen planlagt drift eller aktivitet i Saggrenda.
2. Silvertrails har laget pakker som de har oversendt til overnattingsbedriftene, og ser for seg å
kunne ha tilbud hver dag på forespørsel i sommer. Har også fått god respons på guider de
har vært i kontakt med, og opprettet en eng «guidepool».
3. Wakeboard klubben kan komme i gang med et kommersielt tilbud på Lågen så snart
godkjenninger fra kommunen foreligger.
4. Kongsberg Jazzfestival jobber med å få til noe i løpet av uke 27.
5. Grand og Gyldenløve har bestilt «Kongsbergsekk» til turbruk for gjester.
6. Sverre (KNF) og Håvard ser på utforming av en markedsføringskampanje for
sommersesongen.
7. Wivi-Ann kontakter LP for å invitere byen til en dugnadsinnsats for å komme med tilbud om
aktiviteter, samt fronte at hva reiselivsbedriftene i byen foretar seg for å oppretthold tilbud
og tiltrekke seg nordmenn på ferie i eget land.
8. Det er dårlig med bilder man kan bruke i en markedsføringskampanje. Wivi- Ann tar også opp
dette med LP om det kan være en «bydugnad» hvor vi oppfordrer folk til å sende oss bilder.
Enten direkte eller om man lager en kampanje hvor bilder kan # og vi kan få benytte disse.
9. Hege Anita oppdaterer listen over tilbydere av aktiviteter og sender denne til alle i forum for
opplevelser.

Neste møte er onsdag 20. mai kl. 14.30 – 16.00. Se egen teams kalenderinvitasjon.

