FjordNett Teknologiforum
Forum Charter

Fjord Norge regionen har en lang tradisjon for samarbeid i reiselivet. Et utmerket eksempel
av dette er FjordNett samarbeidet, hvor landsdelsselskap og destinasjonsselskapene har
etablert et felles rammeverk for publisering av innhold på nett. Det som ennå mangler er en
møteplass for å kunne diskutere videreutviklingen av teknologi i reiselivet. Derfor etablerer vi
Teknologiforum.
FjordNett Teknologiforum skal dermed samle fellesskapet for å stimulere og fasilitere
utviklingen av ny teknologi i reiselivet.
NCE Tourism Fjord Norway tar rollen som fasilitator på grunn av at det er en del
teknologibedrifter og forsknings- og utviklingsorganisasjoner i prosjektet som har en
særinteresse for teknologiutviklingen i reiselivet.
Navnet
Formålet med denne charter (heretter kalt “Charter”) er å gi struktur og regler for styring til
FjordNett Teknologiforum, heretter “Forumet”.
Varighet
Forumet blir etablert i sommer 2011, og skal ha samme varighet som prosjektet NCE
Tourism Fjord Norway på grunn av NCE Tourism Fjord Norway sin rolle som fasilitator. Hvis
interessen for Forumet går tilbake kan Forumet bli lagt ned.
Formål
Forumet er en frivillig sammenslutning av bedrifter og organisasjoner med interesse for
teknologiutviklingen i reiselivet, opprettet for følgende mål:
(1) Å etablere et diskusjonsforum for teknologibedriftene rundt teknologiutfordringer,
forretningsmodeller og prosjektarbeid, med et særlig fokus på utfordringer i
sammenheng med tematurisme.
(2) Å etablere en dialogkanal mellom teknologibedrifter, forsknings- og
utviklingsorganisasjoner og klyngebedrifter.
(3) Å oppmuntre bedriftene og organisasjonene til å samarbeide.
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Deltagelse
Forumet er åpent for alle medlemmer i FjordNett samarbeidet og partnere i prosjektet NCE
Tourism Fjord Norway. Hovedmålgruppen (heretter “Deltager”) er partnere i følgende
kategoriene:
 FjordNett samarbeidsmedlemmer
 Teknologibedrifter
 Forsknings- og utviklingsorganisasjoner
 Klyngebedrifter med særinteresse i teknologiutviklingen
I tillegg er organisasjoner med utpreget interesse eller involvering i teknologi i reiselivet
invitert til å delta på Forumet. Særlig er det organisasjoner på nasjonalt nivå, f.eks.
Innovasjon Norge (Visit Norway).
Organisering
Forumet blir ledet av et styringsgruppemedlem i NCE Tourism Fjord Norway.
Styringsgruppen i NCE Tourism Fjord Norway utnevner leder for Forumet.
Nestleder i Forumet er Delprosjektleder for Teknologi og Nye Medier i NCE Tourism Fjord
Norway.
Kostnad
Deltagelse i Forumet inngår som en del av enten tilslutning i FjordNett samarbeidet eller
medlemskapet i prosjektet NCE Tourism Fjord Norway, det vil si at det påløper ingen ekstra
kostnad, men det er heller ikke tilrettelagt for kompensasjon.
NCE Tourism Fjord Norway dekker kostnader som er knyttet til den direkte
møtevirksomheten, og det omfatter: møtelokaler og forpleining under møtet. Reisekostnad
og lignende er ansvaret til Deltager.
Konfidensialitet
All informasjon diskutert i eller ved Forumet vil være ikke-fortrolig og behandles som sådan
av medlemmene med mindre annet er avtalt skriftlig ved bruk av en taushetserklæring.
Intellectual Property
Ved å delta i Forumet, skal ingen Deltager gi eller anses å ha gitt til Forumet eller noen andre
Deltager, uttrykkelig eller underforstått, noen lisens eller rett under noen patenter, copyright,
varemerke, forretningshemmeligheter eller andre immaterielle rettigheter som eies eller
kontrollert av denne Deltager, mindre annet er bestemt i denne Charter.
Ingen Deltager skal bruke navnet til en annen Deltager i noen form for reklame uten skriftlig
tillatelse. Unntatt er offentliggjøring av den egne deltagelse i Forumet, og at Forumet kan
offentliggjøre Deltagere i Forumet, med mindre Deltager uttrykkelig skriftlig ber om ikke å
avsløre eller publisere sin deltagelse i Forumet.
Endringer
Dette charteret kan endres eller oppheves, eller et nytt charter kan vedtas, av
styringsgruppen i NCE Tourism Fjord Norway.
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