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Representanter 

Agneta af Ekenstam är Hemavan Tärnaby Näringsförenings representant i styrelsen för Visit Hemavan 

Tärnaby AB. 

Agneta af Ekenstam är Hemavan Tärnaby Näringsförenings representant i flygrådet för Hemavan 

Tärnaby Airport där Västerbottens Handelskammare är sammankallande. 

Medlemmar 

Vid årets utgång 2020-12-31 hade föreningen 46 medlemmar.  

Verksamhet 

Styrelsen har haft fem protokollförda möten under året. 

Ordförande har deltagit på styrelsemöten för Visit Hemavan Tärnaby AB. Året har präglats av 2 stora 

händelser för bolaget varav Coronapandemin är den ena och avvecklingen av Visit Hemavan Tärnaby 

är den andra. Man har deltidspermitterat personal och dragit ner på antalet evenemang under året. 

Bl.a genomfördes ingen gränshandelsmarknad under sommaren.  

Västerbottens Handelskammare är sammankallande för flygråden där Agneta af Ekenstam är 

näringsföreningens representant. Bra infrastruktur är viktigt för näringslivet. Flygråden finns på flera 

platser i Västerbotten och ska driva utvecklingen av flygförbindelserna framåt. 

Genom gruppen Närleder Hemavan Tärnaby togs under slutet av 2018 projekt fram för att förlänga 

Tärnaleden. Arbetet är i full gång och första delen av den ekonomiska redovisningen till Storumans 

kommun är avklarad. Projektet slutredovisas senast 2021-12-31.  

Västerbottensveckorna på Grand Hotel i Stockholm är en viktig mötesplats för att skapa 

kontakter som hjälper till att utveckla Storumans kommun. Agneta af Ekenstam såsom 

ordförande i Hemavan Tärnaby Näringsförening närvarade på Västerbottensdagen 2020-01-

22. 

Hemavan Tärnaby Näringsförening har under 2020 tagit på sig en roll att uttala sig i media i 

områdets företagsfrågor. Huvudfrågorna har rört stängd norgegräns och pandemin.  
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Ekonomi 

Årets resultat är –7.142 kr.. 

Genom att värva fler medlemmar kan vi öka föreningens intäkter och på så sätt få mer medel till 

framtida arrangemang och projekt. Styrelsen har också lagt fram ett förslag på årsmötet att vi återinför 

möjligheten att ta ut serviceavgift av medlemmar (ej privatpersoner).  

Slutord 

Vid en extra årsstämma för Visit HT beslutades att bolaget skall läggas ner. Detta medför många 

utmaningar för HT näringsförening. HT näringförening har i mångt och mycket haft Visit HT som 

föreningens ”genomförare”då vi genom bolaget kunnat agera tillsammans för hela destinationen. Med 

finansieringsmodellen som man försökte genomföra vintern 2020 skulle detta få ytterligare kraft och 

resurser. Tyvärr lyckades inte implementeringen av detta och konsekvensen blev att Visit Hemavan 

Tärnaby kommer läggas ner 2022. 2020 har därför handlat mycket om att förstå om eller hur 

destinationen kan organiseras utan vårt destinationsbolag samt att arbeta för att nedläggningen av 

Visit sker på ett ansvarfullt sätt.  
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