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Ägardirektiv för Jämtland Härjedalen Turism ek för, JHT
Jämtland Härjedalen Turism ek för, nedan kallat JHT, ägs huvudsakligen av besöksnäringen i Jämtland
Härjedalen via de lokala destinationsorganisationerna eller motsvarande. Till mindre delar ägs JHT även
av offentliga aktörer i form av Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner. I styrelsen ska ingå
representanter för både privata och offentliga parter. Verksamheten finansieras via medlemsavgifter,
en offentlig basfinansiering, projektmedel samt försäljning av tjänster och syftar ytterst till att öka
antalet gäster i regionen och att öka lönsamheten i besöksnäringen.
Det breda ägandet av JHT är en tillgång både för föreningen och verksamheten i sig, för ägarna och för
regionen. Ägarna tydliggör i dessa ägardirektiv sina gemensamma intentioner, vilka utgör grund för
ägarnas tillskjutande av medel, avseende inriktningen av JHT:s verksamhet utöver de förutsättningar
som framgår av lagen om ekonomiska föreningar samt gällande styrdokument såsom stadgar,
medlemspolicy, verksamhetsplan och budget. Ansvaret för föreningens organisation och verksamhet
åvilar styrelsen och det är styrelsens ansvar att utse VD och att tillsammans med VD utforma
organisationen så att de bästa förutsättningarna för att fullgöra föreningens uppdrag tillgodoses.
Uppdraget
JHT ska:
-Vara Jämtland Härjedalens professionella och affärsmässiga samverkansplattform för utveckling av
regionens besöksnäring.
-Samverka med regionens destinationer och turistföretag, med företrädare för offentlig sektor,
intresseorganisationer m fl.
-Samarbeta även med andra näringar och aktörer, framför allt i frågor av gemensamt intresse för
regionens och besöksnäringens utveckling.
-Företräda regionens besöksnäring och vara aktiv i nationella och internationella sammanhang.
-Ansvara för att strategi- och måldokument på regional nivå avseende besöksnäringens utveckling hålls
aktuella.
-Ta initiativ till utvecklingsinsatser och driva strategiskt viktiga frågor med utgångspunkt från dessa
dokument samt vara aktiv i frågor kring genomförande och finansiering. Destinationernas utveckling är
ett prioriterat område.
-Arbeta för en i alla avseenden ansvarsfull och hållbar utveckling av besöksnäringen, inkl ökad
lönsamhet, fler arbetstillfällen inom näringen och inom andra berörda näringar och verksamheter samt
bidra till att skapa underlag för upprätthållande av såväl offentlig som privat service.
-Med utgångspunkt i JHT:s kommunikationsstrategi och tillsammans med andra aktörer vara en
aktiv part i arbetet med att kommunicera bilden av Jämtland Härjedalen nationellt och internationellt.

-Arbeta för att skapa finansiering utöver basfinansiering och medlemsavgifter.
-För att kunna möta svängningar i finansieringen av verksamheten ha en målsättning att soliditeten ska
överstiga 30 % där soliditeten definieras som eget kapital i förhållande till bokförda tillgångar.
-För att kunna täcka verksamhetens kortfristiga skulder när dessa förfaller till betalning ha en
målsättning att likviditeten ska överstiga 100 % där likviditeten definieras som omsättningstillgångar i
förhållande till bokförda kortfristiga skulder.
-Hålla ägarna väl informerade om verksamheten och till dessa lämna information som protokoll från
årsstämma, årsredovisning, revisionsberättelse mm som är nödvändig för att ha en god insyn.
Detta ägardirektiv har upprättats i ett exemplar per medlem/delägare i JHT, varav ägarna tagit var sitt
och ett överlämnats till JHT.
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