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Årsmöte GMIC Sweden

Varmt välkommen på GMIC Swedens årsmöte 2015! Kom och träffa andra medlemmar och var med
och påverka utvecklingen av föreningen! Agenda och kallelse kommer i nästa vecka.
När: Torsdagen den 19:e mars kl 15.15 -17.00
Var: Göteborg, Gothia Towers, konferensavdelning, lokal: R26,
Anmälan: Görs till info@gmicsweden.se senast 6/3
Aktiviteter under dagen:
Under dagen kommer GMIC att hålla i en av seminariepunkterna på Besöksnäringskongressen, kl
13.10-14.00 och som medlem går du kostnadsfritt. Efter årsmötet bjuds du in till mingel och du får
även ett rabatterat pris för hela dagen om du är sugen att gå på andra aktiviteter. Mer info kommer
inom kort.

Ny medlem: Lund CVB

-

Genom medlemskapet i GMIC ser Lund Convention Bureau
möjligheten att kunna lyfta hållbarhetsfrågorna inom mötesnäringen.
Det känns angeläget att ibland annat vårt samverkansprojekt med
besöksnäringen Lund Samverkan 2.0 med ca 50 aktörer, arbeta mer
med detta.
// Boel Starbrant, projektledare, Lund Convetion Bureau.
Läs mer om Lund CVB genom att trycka här.
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Arenabolaget berättar om sin satsning!

Foto: Arenabolaget
Konsert & Kongress Linköping - en av Sveriges tre Svanenmärkta dagkonferensanläggningar
Arenabolaget har under många år arbetat aktivt i sitt miljöarbete och har sedan starten varit en del
av GMIC för att delta i utvecklingen av hållbarhet inom branschen. Nu har det långsiktiga arbetet
gett resultat i en Svanenmärkning av anläggningen Konsert & Kongress.
Det avgörande i arbetet har varit att från uppstart tillsätta en miljögrupp med deltagare från alla
affärsområden inom bolaget som metodiskt samlat in data och satt upp de rutiner som krävs.
Utmaningen som stor mötesanläggning har legat i den mängd av produktinköp som ska gås
igenom, men med en engagerad miljögrupp som kan engagera hela personalen så är det ett enkelt
arbete så länge man är villig att göra hållbara förbättringar och beredd att lägga mycket tid i arbetet.
Att gå med som medlem i GMIC var självklart för oss från början då vi har som målsättning att
skapa en grönare mötesplats för våra gäster och kunna möta de ökade kraven på hållbara möten.
För att hålla oss uppdaterade och utbyta erfarenheter om hållbarhet inom mötesbranschen så är
GMIC ett viktigt nätverk och en del i vårt arbete som lett fram till Svanenmärkningen.

Ny E-tidning: ”Turismnytt”

Nyligen var det premiär för den nya e-tidningen ”Turismnytt”, en oberoende e-tidning om
besöksnäringen i Sverige som publicerar nyheter, kunskap och marknadsinformation. Turismnytt
vänder sig i första hand till verksamma inom svensk besöksnäring men även till alla som har intresse
av att följa med i utvecklingen.
Ett hett tips till dig som arbetar inom besöksnäringen! E-tidningen ger även möjlighet att söka nytt
jobb, söka en ny kollega och följa spännande bloggare. Det ska bli roligt att följa utvecklingen av
denna tidning. Kolla in Turismnytt här: www.turismnytt.se
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Konferens: Hållbarhet inom besöksnäringen och mötesindustrin

Kom och inspireras!
Varför arbeta med miljö och hållbarhet inom besöksnäringen och mötesindustrin? Hur går det att
aktivt hantera de miljömässiga och sociala aspekterna kring möten och evenemang? Vi inspireras
av kunniga föreläsare varvat med intervjuer på scen där vi får ta del av framgångssagor och nya
perspektiv. Som besökare får du ta del av den senaste miljöforskningen, konkreta tips på hur du
kan förbättra hållbarhetsarbetet i din verksamhet och hur du skapar meningsfulla möten. Dagen
avslutas med biofilmen ”Trevligt Folk” av Filip & Fredrik.
Varmt välkommen på en inspirerande dag! Ta del av programmet och anmäl dig här:
www.greentime.se/konferens
När: Fredagen den 17:e april kl 10-16.30
Var: SF Bio Sergels torg, salong 6, Stockholm
Pris: 1495 kr ex moms, inklusive klimatsmart lunch och fika
Pris för GMIC-medlemmar: 995 kr ex moms.
Använd rabattkoden ”GMIC” vid anmälan. OBS! Begränsat antal platser!

Presentation av GMIC Styrelse
Ordförande; Patrik Dyrendahl, SF Bio Konferens & Event
Vice ordförande; Camilla Zededahl, Destination Sigtuna
Sekreterare; Katarina Thorstensson, Göteborg & Co
Ledamot; Lena Gradstock, Stockholmsmässan
Ledamot; Christian Åberg, Zurf AB
Ledamot; Pehr Palm, Event in Skåne
Ledamot; Marie Häggström, Stockholm Convention Bureau
Ledamot; Nico Nauta, Visit East Sweden CVB
Ledamot; Petra Löfås, Svenska Mässan
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GMIC tipsar om konsert

Pengarna åt skogen!
Vi-skogen i samarbete med Artister för Miljön presenterar konserten Pengarna åt skogen, där
folkkära artister som Helen Sjöholm, The Real Group, Janne Schaffer, Magnus Carlson från Weeping
Willows, Babben Larsson och Anders Lundin kommer uppträda till förmån för Vi-skogen. Den 3 maj
på Cirkus i Stockholm bjuder de folkkära artisterna på en storstilad konsert.
Biljetterna till ”Pengarna åt skogen” släpps i mitten av februari på Ticnet.se. Konserten hålls
söndagen den 3 maj klockan 18.00 på Cirkus och är ett samarbete mellan Artister för miljön, Cirkus
och Vi-skogen. Artisterna ställer upp utan gage och Cirkus ställer sin scen till förfogande till
självkostnadspris. Regisserar gör Anders ”Butta” Börjesson och kapellmästare är Peter Ljung. Till
kvällen erbjuder Cirkus en ekologisk specialmeny komponerad av Rune Kalf Hansen
Biljetter finns på Ticnet: http://www.ticnet.se/event/368749

Med hållbara hälsningar //
Patrik Dyrendahl
Ordförande
GMIC Sweden

Simon Strandvik
Verksamhetsledare
GMIC Sweden

GMIC:s Globals hemsida hittar du här. GMIC Swedens hemsida hittar du här. Välkommen att
botanisera i vår YouTubekanal: http://bit.ly/1ngYmaJ

