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Hej stolta medlemmar!
Idéer och tips oss mellan har redan bidragit till många initiativ och vi får vara stolta över att
vår förening ger effekt i branschen. Här kommer nyheter från branschen och oss
medlemmar emellan!
Detta nyhetsbrev fokuserar på aktiviteter under hösten – kolla in kalendern och boka in dig!

Barcamp 19-20 oktober
Då var det äntligen dags för den årliga BarCampen som
GMIC samanordnar! Detta år kommer Barcampen att
läggas i Stockholm och genomförs av Kungliga
Djurgårdens intressenter.
På en BarCamp finns inga keynotespeakers och inga
förutbestämda diskussionspunkter. Istället är det ert
engagemang som formar innehållet. Kunskapsdelning står
i centrum. Så ta chansen – var med och lyft fram de
hållbarhetsfrågor du brinner för, nya tankar och idéer eller
de frågor du funderar över.
Temat i år: ”Hur besöksnäringen kan visa vägen?”
Plats: Kungliga Djurgården
Tid: 19-20 okt 2017
Anmälan: Personlig inbjudan kommer inom kort. Har du
frågor redan nu? Kontakta Camilla eller Simon.

EKO-frukost – några platser kvar för GMIC!
Münchenbryggeriet
bjuder
in
till
ekofrukost och föreläsning om Max
Burgers som är branschledande på
hållbarhet. Hållbarhetsansvarig Kaj Török
delar med sig av hur kulturen på Max
vänder på problemen och skapar affärer.
Serveringsvärd Lars Andersson berättar
om hur anställningen förändrade hans liv.
Platserna är snart slut men GMIC har fått
några platser.
Plats: Münchenbryggeriet, Torkel Knutssonsgatan 2
Tid: Fredag 8 sep kl 8.00-9:30
Anmälan: sker här. Skriv in GMIC som meddelande till arrangören så får du plats!

Green Meetings Industry Council Sweden
Nyhetsbrev 2017 nr 3

GMIC under Möten & Events 10 okt
I höst är det dags för Möten & Events i
Göteborg och här har GMIC Sweden ett
Seminarium:
Hållbara möten – en god affär!
Det händer mycket inom hållbarhetsområdet just nu. Vi har ett påskrivet klimatavtal, nya
globala hållbarhetsmål och en ny lag om krav på hållbarhetsredovisning. Aldrig förr har
hållbarhet varit så högt upp på agendan. På vilket sätt påverkar detta mötesbranschen och
hur kan vi förena affärsnyttan med att göra gott?
Varmt välkommen till ett pass om hållbarhet under ledning av GMIC Sweden, föreningen
som verkar för hållbarhet inom mötesbranschen. Camilla Zedendahl, moderator och
ordförande i GMIC Sweden, ställer frågor till hållbarhetsexperten Simon Strandvik och andra
aktörer från branschen.
Plats: Svenska Mässan i Göteborg, under Möten & Events
Tid: 10 oktober kl 15.30 – 16.30, kunskapsscenen
Anmälan: ingen föranmälan krävs.

Konferens Hållbarhet vid Evenemang 23 okt
Denna konferens ger dig inspiration
och kunskap om hur du kan arbeta
praktiskt
med
hållbarhet
vid
evenemang. Målet med dagen är att
du ska få förståelse för hur du
planerar, genomför och förbättrar
ditt evenemang med utgångspunkt i
hållbarhet. Av kunniga experter på
olika områden får du en förståelse för
och konkreta råd kring hur du jobbar med hållbarhetsaspekter som jämställdhet, säkerhet
och samarbeten.
Dessutom får du ta del av framgångsrika hållbarhetsarbeten från flertalet arrangörer av
evenemang. Vi kommer också att visa verktyget Hållbart Evenemang och hur det kan ge dig
stöd i hållbarhetsarbetet.
Plats: Göteborg, Svenska Mässan
Tid: 23:e oktober kl 10-16
Anmälan och fullständigt program hittar du här.
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Svinnfri festival
Popaganda blev Sveriges första svinnfria festival!
Med stort fokus på hållbarhet blev Popaganda
2016 helt vegetariskt och i år tog festivalen
ytterligare ett steg i sitt miljöarbete och blev
Sveriges första matsvinnsfria festival genom ett
samarbete med maträddarappen Karma.
Samarbetet innebar att besökare kunde rädda mat
som blev över från alla matställen på
festivalområdet via Karmas app. Därmed såg de till
att inget matsvinn uppstod.

Webbkurs i hållbarhet

Medlemmar i GMIC Sweden har rabatt på Det Naturliga Steget webbkurs. Många är väldigt
nöjda med kursen och Är ni intresserade av att köpa licenser, hänvisa då till avtalet med
GMIC Sweden.

Det var allt för denna gång!
Med hållbara hälsningar/
Camilla Zedendahl
Ordförande
GMIC Sweden

Simon Strandvik
Verksamhetsledare
GMIC Sweden
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