
 

 
Tillsammans utvecklar vi besöksnäringen i Boden! 
 
Idag är Boden en attraktiv destination som har mycket att erbjuda våra besökare.  
Vi vil l  bli bättre och fler! 
 
Bli medlem i Boden Turism ekonomisk förening så får Ni vara med och påverka samt dra nytta 
av föreningens verksamhet. Företagare, föreningar och organisationer bildade Boden Turism år 
2000. Mycket har hänt sedan dess och vi kan med stolthet presentera att den kommersiella 
turismen ökat med 95% på 10 år (2009–2019). Besöksnäringen i Boden omsatte 2019 
403 000 000 kr (TEM). Idag har föreningen ca 35 medlemmar och vi vil l  bli ännu fler! 
 
Våra verksamhetsområden: 
 
• Representerar destinationen Boden 
• Marknadsföring & kommunikation – Boden in Swedish Lapland 
• Utvecklingsprojekt & utvecklingsgrupper 
• Omvärldsbevakning 
• Värdskap 
• Samverkanspart i det gemensamma samverkansprojektet Business Capacity Development in 

Swedish Lapland 
• Driver Boden Turistcenter 
 
Hur är den ekonomiska föreningen organiserad? 
Det verkställande och löpande arbetet inom ovanstående arbetsområden utförs av de anställda 
inom föreningen ti l lsammans med ordförande Peter Engström. Den övergripande ledningen 
ansvarar föreningens styrelse för, vilken består av representanter valda av föreningens 
medlemmar.  Styrelsen består av representanter från besöksnäringsföretag från centrala 
Boden, Haradsområdet och Gunnarsbynområdet. 
 
Vem kan vara medlem i föreningen? 
Föreningen vänder sig primärt ti l l  organisationer, företag och myndigheter i Bodens kommun 
som i sina verksamheter har nytta av en ökad ti l lströmning av besökare ti l l  Bodens kommun. 
Ert företag kan vara registrerad i en annan kommun men ni är verksam i destinationen Boden. 
Besökaren kan vara en turistande familj, en affärsresande eller en besökande ti l l  släktingar och 
vänner som bor i Boden. Oavsett vilket bransch eller näring Ni verkar inom, har Ni nytta av att 
kommunen får fler besökare. I ett större sammanhang gynnas företag, organisationer, 
föreningar och myndigheter av att kraftsamla kring en samordnad marknadsföring av Boden 
som resmål och besöksort. Föreningen vänder sig således inte enbart ti l l  företag och 
organisationer inom turismnäringen. 
   
Vad kostar det att vara medlem? 
Medlemsavgiften, som Ni betalar en gång för allt id, är bestämd ti l l  2 500 kronor och för den 
insatsen erhåller Ni en röst vid Föreningsstämman. Enligt föreningens stadgar har varje medlem 
endast en röst.  
 
Fr.o.m. 2021 har föreningen nya serviceavgifter med 5 olika nivåer, se nedan.  
I alla serviceavgifter förutom stödmedlemsavgiften ingår en värdecheck som löses in hos ett 
medlemsföretag i Boden Turism. Företaget som emottagit värdechecken fakturerar Boden 
Turism i slutet av året.  
 

• 1 000 kr = stödmedlem 
• 2 500 kr = bronsmedlem, 500 kr i värdecheck* 
• 5 000 kr = silvermedlem, 1 000 kr i värdecheck* 
• 10 000 kr = guldmedlem, 2 000 kr i värdecheck* 
• 25 000 kr = diamantmedlem, 5 000 kr i värdecheck* inkl. 2 platser näringslivsgalan, 2 platser med 

middag och entré på valfri travdag 
 
*Värdechecken löses in hos ett medlemsföretag i Boden Turism som i slutet av året fakturerar och bifogar 
värdecheckarna till Boden Turism.  
 
Välkommen som medlem! 
 
Styrelsen för Boden Turism Ekonomisk Förening 
Peter Engström, ordförande 



 

 
 
 
Teckningsanmälan i Boden Turism Ekonomisk Förening 
 
 
Företag/organisation_________________________________________________ 
 
Kontaktperson_______________________________________________________ 
 
Adress_________________________________Tel.nr____________Fax.nr______ 
 
e-post________________________ Hemsida _____________________________ 
 
Org.nr ______________________________________________________________ 
 
 
 
 
Vi önskar gå med som medlem i nivån: 
 
�  Stödmedlem 1 000 kr   
 
�  Bronsmedlem 2 500 kr (värdecheck 500 kr) 
 
�  Silvermedlem 5 000 kr (värdecheck 1 000 kr) 
 
�  Guldmedlem 10 000 kr (värdecheck 2 000 kr) 
 
�  Diamantmedlem 25 000 kr (värdecheck 5 000 kr inkl. 2 platser näringslivsgalan,  
    2 platser med middag och entré på valfri travdag på Boden Travet) 
 
 
Medlemsinsats är 2 500 kronor (ej moms) 
 
 
 
 
Ort_________________________ den ________________________  
 
 
_________________________________________________________ 
Underskrift av firmatecknare eller kontaktperson 
 
 
 
 
Skicka anmälan med post ti l l :  
Boden Turism ek.för. 
Kungsgatan 40 
961 64 BODEN   
eller via till mail: turistcenter@bodenturism.se 
 
Eventuella frågor kan Ni ställa ti l l  ordförande Peter Engström 070-677 09 17 eller 
s.peter.engstrom@icloud.com 
 
 
 
Välkommen som medlem! 
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