
Bolystprosjektet Steinkjer åpen, lys og glad 

 

Prosjekt: Mat og reiseliv i Stod 

-  prosjektleder Tove Hatling Jystad  

 

Hva: Prosess i Stod – onsdag 5. mars kl. 19 – 22. Prosesslederne møtes kl 18.00 for å rigge rommet. 

Hvor: Samfunnshuset 

Mål: Idedugnad og motivasjon – langsiktig mål om produktutvikling. Fra ide til noe mer. Forsterke en holdning 

om at i Stod er det mulig å få det til – her heier vi på hverandre. Vertskapsrollen i lokalsamfunnet skal ivaretas. 

Hvem: Med aktører i Stod, Lage en prosess for ca. 20 personer 

 

Prosessledere: 

Visit Innherred v/Christine Svarva Nilsen  

Steinkjer kommune v/ Grete Waaseth 

Bolystprosjektet i Steinkjer v/Astrid S Fuglesang 

 

Forslag til kjøreplan: 

Kl. 19.00 velkommen v/Tove. Kort om satsingen – mål for kvelden. Gir ordet til Astrid 

Kl. 19.15 presentasjon og bli kjent (deltagerne) – ledes av Astrid, Grete og Christine 

- Demografiøvelse for å bli kjent. 
 

Kl. 19.30 idemyldring – kreative kafebord der man går rundt i grupper og melder inn ideer  

 rundt. Vi setter sammen fire grupper med fem personer per gruppe. Så lager vi fire bord: 

- Bord 1: Hva er sterke kvaliteter i Stodsamfunnet i dag når det gjelder mat og reiseliv? 
- Bord 2: Hvilke behov skal dekkes for de som bor i Stodsamfunnet? 
- Bord 3: Hvilke behov skal dekkes for de som kommer tilreisende til Stod? 
- Bord 4: Hvis dere ikke har noen begrensninger – hvilke mat – og/eller reiselivsprodukter kunne vært 

startet opp i Stod? 
 

Kl. 20.15 kaffepause med litt god mat  

  Samtidig lager prosesslederne kategorier av innspillene og slik at disse er klar til neste  

 arbeidsøkt 

 

Kl. 20.45 prioritering og konkretisering 

- Hva skal vi gjøre mer av - ting som skal forsterkes og hvilke utfordringer skal løses?  
- Alle får velge ut hva de ser som de 4 tiltakene/ideene/kategoriene med størst potensial i forhold til å 

gi større opplevelser/gleder i Stod. Alle får fire stemmer og må stemme på fire ulike ting – en person 
kan gi en stemme til hvert bord. Vi teller opp.  

- De 4 tiltakene/ideene som får mest stemmer skal vi nå planlegge hvordan ide skal realiseres til et mer 
konkret «produkt». Ett tiltak til hver gruppe. (ca. 25 min.) 

- Gruppen lager plan for realisering med en enkel tidslinje der hva som skal gjøres og forslag til ansvar 
settes inn. Også notater rundt økonomi hvis det er nødvendig. 

- Alle skal holde en enkel 2 min. presentasjon av tiltaket. 
 

Kl. 21.15 presentasjon  

- Alle skal presentere sitt tiltak 
- Tilbakemelding og diskusjon 

 

Kl. 21.45 avslutning – veien videre. Prosesslederne overleverer arbeidet til prosjektleder Tove 


