Skapa
hållbara event!
SAMMANFATTNING AV WORKSHOPEN

#hållbaraevent

Case
Ett hållbart event!
AMORF är ett internationellt arkitektföretag med huvudkontor i Sverige
och verksamhet i Europa och Mellanöstern. Företaget har funnits i 15 år och
uppåtgående ekonomisk utveckling. AMORF tror på välmående och delaktiga
medarbetare men har inte satsat internt på dessa områden pga. tidsbrist och
kunskapsbrist. Detta har skapat missnöje med uppsägningar och sjukskrivningar som konsekvens. De är nu redo att ta tag i problemen.
Vidare har styrelsen uppdragit åt en extern varumärkesbyrå att anpassa vision
och mission inför framtiden och detta skall lanseras dag 2 tillsammans med
en ny Look & Feel.
Syftet med konferensen: Diskutera och enas kring företagets värdegrund.
Medarbetarna ska känna sig peppade och delaktiga när de lämnar
konferensen.
Datum: 26-27 september 2016
Antal deltagare: 150 deltagare
Budget: ca 400 000 kr exkl. transport och hotell
Målgrupp: AMORFS anställda, 25-60 år, internationella deltagare från
blandade kulturer, 65 % män, 35 % kvinnor. Det finns deltagare som har
funktionsnedsättning, en synskadad samt en rullstolsburen.
Agenda dag 1:
Konferens: kl. 9:00-17:00
Galamiddag: kl. 19:00 med prisutdelningar med underhållning
Agenda dag 2:
Konferens kl. 9:00 – 15:00
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Grupp 1
Mat/dryck
• Egen designad glasflaska som give Away från företaget för användning
under och efter konferensen.
• Tydlig förklaring om varför det serveras brain food, säsongsbetonad mat
och mycket vegetariskt.
• Servera portionsform för att minska matsvinnet.
• Hälsokunniga finns på plats under fikapausen för att få kunskap
• Maten ska vara tillgänglig för alla. Anpassad höjd även för funktionshindrade.
• Informativa skyltar i ett miljövänligt material, även blindskrift och
engelska
• Ta hänsyn till olika kulturer gällande menyval.
• Säsongsbetonad middag/Vegetarisk. Önskas kött finns t.ex. ekologisk
närproducerad fågel som alternativ.
• Bra alkoholfritt alternativ till middagen så att det inte blir något negativt
att välja bort alkoholen.
• Undvik engångsartiklar och använda porslin om möjligt.

Feedback från Simon/Caroline/JP
• Bra att minska potionsstorlekar och köra säsongsbetonat
• Visa upp era aktiva val så som miljömärkning: tex skyltar på buffén samt
lyft fram innehållet i menyn
• Bra att använda maten för syftet med konferensen, tex hälsotips, träning
på agendan.
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Grupp 2
Energi/Klimat
• Då det är viktigt för deltagarna att träffas uteslöts videokonferens.
• Transport: Buss/flyg (biobränsle för både buss och flyg samt klimatkompensation).
• Destination: Frankfurt då detta är en hubb i Europa. Boende och
konferens på Frankfurts flygplatshotell.
• Ta hänsyn till allas behov i anmälningsformulär, uppmuntra till att dela rum.
• Grupparbete för att skapa en gemensam mission där alla får vara
delaktiga att tycka till.

Feedback från Simon/Caroline/JP
• Berätta att det var ett aktivt beslut att ha en fysisk konferens då många
medarbetare känner sig missnöjda
• Visa upp klimatkompensationen för deltagarna
• Våga att välja smarta val för menyn, vegomeny som standard.
Kött = specialkost
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Grupp 3
Tillgänglighet
• Innan mötet, Case, presentera för att bonda innan mötet där alla får tycka
till, presenteras i workshopformat under konferensen.
• Val av destination, utgår ifrån var huvudkontoret ligger
• Underlättar om registreringen tillgodoser allas behov för bästa
förberedelse
• Ljudfil/videofil där VD bjuder in
• Flyg (klimatkompensation), Arlanda Express, Central anläggning inkl
boende, handikappsanpassad anläggning
• Ledsagare på plats, ramp på scen
• App, web med ljudfiler
• Aktiviteter där vi lyfter synskadad/rullstolsburen, tex rullstolsbasket/
ögonbindel under delar av middagen. Få förståelse för varandra och lyfta
de som är underrepresenterade

Feedback från Simon/Caroline/JP
• Bra att inte underestimera anmälningsdokumentet nytta för att vara så
bra förberedd som möjligt.
• Viktigt att stämma av att de synskadade/rullstolsburen vill. Annars räcker
det att anpassa alla aktiviteter så det är lika villkor för alla.
• Glöm inte bort att gå igenom det interna arbetet inom företaget gällande
tillgänglighet.
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Grupp 4
Integration och
mångfald
• Planeringsupplägg inför en konferens inkluderar även arbetat innan och efter.
Genomtänkta förberedelser och återkoppling och feedback efteråt.
• Viktigt att ha tydlig information innan konferensen via registreringslänk/hemsida/inbjudan
• Tydligt syfte, ta hänsyn till vilka som ska delta, ursprung, önskemål
• När man vet var de flesta deltagarna är lokaliserade väljs destination för
konferensen utifrån minst påfrestning av miljön.
• Noga utvalda samarbetspartners, hållbar transport och anläggningsval.
• Könsneutralt/ upplägg i agendan, se till att ta hänsyn till alla deltagare oavsett
religion, kön, ålder. Alla ska bli sedda men deras behov ska tillfredsställas på
ett naturligt sätt.
• Ingen särbehandling - Viktigt att alla känner sig integrerade och delaktiga
både i upplägg av agenda samt vilka som är representanter på scen.

Feedback från Simon/Caroline/JP
• Bra att ni har tänkt på vilka signaler vi skickar ut till deltagarna både i
kommunikation inför och efter eventet samt under själva eventet. Alla ska
känna sig sedda och representerade.
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Grupp 5
Säkerhet & Trygghet
• Destination Malmö med anläggning som uppfyller säkerhetskrav
Boende på samma ställe för att säkerhetsställa säkerhet.
• Säker transport
• Bjud in representanter från lokala kontor för att arbeta fram ett bättre
säkerhetsarbete.
• Ta hänsyn till allas behov på plats
• Efteråt ska handböcker och trygghetsrutiner tas fram.
Utvärderingsverktyg på web.

Feedback från Simon/Caroline/JP
• Ta med säkerhetsgenomgång på själva eventet
• Se till att allas behov möts på plats, det inger trygghet och man får då ut
mer av konferensen.
• Krisskyddssystem
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Grupp 6
Avfallshantering för
återvinning
• Välj certifierade anläggningar och leverantörer för att försäkra sig om att
helheten sker på hållbart vis.
• I stället för give aways anordnas en tävling som går ut på att ha så lite
avfall som möjligt, en viss mängd motsvara en summa till välgörenhet/
plantera träd eller liknande
• Mindre portioner pga matsvinn, tallrik istället för buffé
• Undvik engångsmaterial och trycksaker, använd dator/Ipad istället för
block/penna, digitala skyltar/menyer, menyer kan även presenteras av
kocken.
• Återanvändbart material.

Feedback från Simon/Caroline/JP
• Betala om man avanmäler sig för att undvika matsvinn
• Kommunicera ut att ni minskat avfallet
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