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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!

Wow vilken Barcamp!
Årets Barcamp om Hållbar Turismutveckling
på Djurgården i Stockholm bjöd verkligen
på generös kunskapsdelning den 19-20
oktober. Diskussionerna under Barcampen
utmynnade i ett statement som kommer att
skickas ut inom kort.
Vill du få en inblick i ämnena som
diskuterades? Klicka i så fall här och ta del
av anteckningar. GMIC ser fram emot nästa års upplaga av Barcamp som planeras på
Djurgården i liknande format.
Kristin Lundén (vänster i bild), styrelsemedlem i
GMIC, sammanfattar dagarna:
”Jag gläds åt att ha blivit lite klokare och tar med mig
energi från dagarna som extra kraft i hållbarhetsarbetet.
De två dagarna var noga planerade och det blev mycket
att uppleva på kort tid, samtidigt som det inte var
stressat. Väl värd investering i både tid och pengar.
Bäst av allt var att vi fick ta del av alla ställen på
Djurgården som jobbar så konkret med hållbart på olika
sätt. Vi fick bland annat en härlig lunch på Rosendals
trädgård där de i stort sett odlar allt själva. Vi fick även
besöka gröna lund där de berättar om sitt sociala hållbarhetstänk där man konkret ser styrkan i att
människor är olika och jobbar tillsammans. Det var häftigt att få vara på plats och se allt detta, men
såklart även diskussionerna omkring. Redan nu ser jag fram emot nästa års Barcamp!”

GMIC under Möten & Events 10 okt
GMIC hade under Möten & Events i
Göteborg ett seminarium som gick under
titeln ”Hållbara möten – en god affär!”
Katarina Thorstensson, styrelsemedlem för
GMIC, var moderator och höll i trådarna. På
scen fick vi bland annat höra Marie
Holmberg berätta om Malmö Turisms resa
till att bli certifierade enligt ISO 20121.
Många spännande tankar. Ta gärna del av
rapporten som Göteborg & Co bidrog med
genom att klicka här.
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Konferensen Hållbarhet vid Evenemang 23 okt
Dagarna efter Barcamp gick nästa event av stapeln
ca 50 mil därifrån: Efforts konferens ”Hållbarhet vid
Evenemang” på Svenska Mässan i Göteborg. Ca
80 personer samlades för att inspireras och få ny
kunskap i sociala och miljömässiga frågor kring
evenemang. Bland annat fick deltagarna lyssna på
aspekter
som
tillgänglighet,
sponsring,
jämställdhet och verktyg.
Läs mer om konferensens i ett blogginlägg här.

Riksidrottsförbundet lanserar stöd för Hållbarhet vid evenemang
Efter ett par års arbete lanserar nu
Riksidrottsförbundet genom Centrum för
idrottsevenemang
stödmaterial
till
arrangörer av idrottsevenemang.
På deras webbplats finns nu massor av
material som ska ge arrangörer bättre
förutsättningar för att arrangera mer
hållbara idrottsevenemang:
-

definition av Hållbara idrottsevenemang
lista av verktyg/märkningar
goda exempel
aspekter att inspireras av

Ta gärna del av denna värdefulla information på Riksidrottsförbundets hemsida.

Vegovision Miljömärkt

Den 4-5 november arrangerades mässan Vegovision på Münchenbryggeriet för andra
gången. I år valde dessutom Vegovision att miljömärka sitt event via Håll Sverige Rent. Föga
förvånande var mässan 100% vegansk. Ta gärna del av inspirerande bilder från mässan här.
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Göteborg en av finalisterna för GDS-Index Innovation Award

Den 12–15 november är det dags för den 56:e ICCA-kongressen som i år går i Prag. Under
kongressen kommer GDS-Index att avslöja 2017 års benchmark. Förra året kom Göteborg
ut som nummer 1, återstår att se hur det går för Göteborg och andra svenska och nordiska
destinationer. Läs mer om GDSI här.
I samband med ICCA 2017 Closing Ceremony (15 nov)
avslöjas nummer ett och då delas även Global
Destination Sustaianbility Index Innovation Award ut.
Göteborg är en av tre slutfinalister. Under ICCA
kongressen kommer Göteborg också att tillsammans
med ytterligare sju destinationer att medverka som
inspiratör/dela kunskap i seminariet.

Fly Green Fund – Hotell i Sigtuna visar vägen och utmanar
I Sigtuna har hotellnäringen gått samman för
att ekonomiskt stötta Fly Green Fund och skrev
nyligen en debattartikel i Besöksliv. Detta som
en del i ”Gröna november i Sigtuna”.
Debattörerna menar att om vi som verkar i
denna viktiga basnäring på allvar vill arbeta
med hållbarhet borde vi bidra till ett fossilfritt
flyg. Teknik och kunskap finns. Bioflygbränsle
är ett drop-in bränsle och idag kan upp till 50
procent blandas i det fossila bränslet. Det
minskar koldioxidutsläppen med upp till 80
procent jämfört med fossilt flygbränsle.

Kan vi i Sverige vara med och utveckla världsmarknaden för ett mer
hållbart flyg? Det tror hotellnäringen i Sigtuna. Vi kan fortsätta vara
först med att fylla våra plan med bioflygbränsle. Först med att
producera bränslet. Då skapar vi både ett mer hållbart flyg, gröna
arbetstillfällen i Sverige och en hållbar svensk besöksnäring.
Debattörerna avslutar med att utmana er att följa med på den resan.
Läs hela debattartikeln här och om Fly Green Fund här.
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Event in Skåne förlänger avtal
Event in Skåne fortsätter sitt samarbete med Effort och Hållbart Evenemang. Många
arrangörer i Skåne har reda använt verktyget under 2017 och Event in Skåne är glada att
samarbetet fortsätter. I samarbetet planeras utbildningsdagar i hållbarhet vid evenemang
med verktyget som utgångspunkt. Redan nu börjar platserna den 18:e januari att ta slut. Ni
skåningar som inte anmält er än – gör det här.

Elbussar i Karlstad kör på miljömärkt el
Bra kollektivtrafik bidrar till ett rättvist,
jämlikt och miljömässigt hållbart
samhälle. Som ett led i Karlstadsbuss
miljöarbete har bussentreprenören
Keolis tecknat avtal med Vattenfall
gällande el som är märkt med ”Bra
miljöval”. Det betyder att alla elbussar
i Karlstad nu drivs på el som kommer
från helt förnybara källor.
Genom det nya avtalet kan Karlstadsbuss fortsätta att reducera sina utsläpp av koldioxid.
Bra Miljöval innebär att all el kommer från vind-, vatten- eller solkraft och att det ställts
hårda miljökrav på den förnybara energin. Bussföretaget Keolis, som kör bussarna på
Karlstadsbuss uppdrag, har valt el som kommer från vattenkraft. Detta betyder att
vattendrag inte får torrläggas eller att vattenflöden inte får understiga vissa nivåer. Utöver
detta så avsätter Vattenfall pengar till Naturskyddsföreningens fonder för varje såld
kilowattimme som märkts med Bra Miljöval.
- Vårt uppdrag är att utveckla och ständigt förbättra Karlstads kollektivtrafik. Både för våra
nuvarande och framtida resenärer. Genom att våra bussar drivs på Bra miljöval kan vi
minimera miljöpåverkan från vår egen och entreprenörernas verksamhet, säger Mattias
Bergh, chef på Karlstadsbuss.
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Stockholmsmässan får ny hållbarhetschef
Vid årsskiftet får Stockholmsmässan en ny hållbarhetschef. Det
är Linda Elmén som fått förtroendet att utveckla
hållbarhetsarbetet på anläggningen.
– Jag är så glad att få hälsa Linda välkommen till oss. Hennes
tio års erfarenhet från hållbarhetsarbete, i kombination med ett
stort affärsdriv där hon ser på hållbarhet ur ett kundperspektiv,
gör att hon känns helt rätt för Stockholmsmässan, säger
affärsområdeschef Camilla Hållbro.
Stockholmsmässan har sedan många år en tydlig hållbarhetspolicy och bedriver ett aktivt
utvecklingsarbete inte minst inom miljöområdet. Inför det kommande arbetet med en
bredare hållbarhetsrapportering har man gjort en översyn av arbetet hittills, som lett till ett
ökat fokus på proaktivitet, systematik och uppföljning.

Tydlig efterfrågan på eko-kaffe får Stockholm CCC att växla upp
Stockholm City Conference Centre är Svanenmärkt och har arbetat länge med miljöfrågorna
med fokus på maten genom att ställa krav på våra råvaror och erbjuda helt ekologiska
menyer. Nu växlar de upp en nivå till och serveras bara ekologiskt kaffe från Gevalia som
ett led i att ta ett större ansvar för en hållbar utveckling.
– Vi har märkt en tydlig efterfrågan på ekologiskt kaffe. På en eventoch konferensanläggning är kaffet och fikapausen en viktig del i
erbjudandet. Att servera ekologiskt kaffe får stor betydelse på många
plan, säger Cecilia Brege, chef för restaurang- och caféverksamheten på
Stockholm City Conference Centre.
Det kan låta som en liten insats, men lägg då till att det serveras och
dricks stora mängder kaffe vid event och möten på Stockholm CCC. Vid en större konferens
under hösten gick det åt 9 000 koppar kaffe – under en och samma dag.

Hållbarhetsveckan i Lund
Planeringen för Hållbarhetsveckan i Lund
2018 är i full fart, en vecka fullspäckad av
spännande seminarier och programpunkter
om hållbarhet. Den 23-28 april är det dags.
Veckan arrangeras av Lunds universitets
hållbarhetsforum - en
universitetsgemensam paraplyorganisation
som binder samman och stödjer universitets
klimat-, energi- och hållbarhetsforskning.
Spana gärna in hållbarhetsforum här.
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Goda exempel från Miljödiplomerade Event

Flertalet event har diplomerats enligt Svensk Miljöbas i regionen Eskilstuna-Strängnäs. Här
kommer några av de positiva iakttagelser som Susanna Thörn, Hållbarhetsutvecklare på
Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö, gjort i samband med miljödiplomering av 3 olika event.
Torshälla 700 år
Evenemanget bjöd på flera goda exempel på klimatsmarta
transporter, bland annat cyklade personalen från Eskilstuna
kommun, scenansvariga åkte elbil och personal transportade
material på vagnar som de drog efter sig.
Eskilstuna inspirerar
Många utställare och aktiviteter hade ett bra miljöfokus,
exempelvis elbuss utanför arenan, en utställning om kemikalier
och information om mat och miljö. De möbler som användes i
Miljö- och räddningstjänstens monter var lånade från ReTuna.
Det var roligt att se att informationen om att eventet var
miljödiplomerat hade nått fram till utställarna på ett bra sätt.
Utställarna har tagit till sig riktlinjerna gällande utdelning av
papper och broschyrer.
Eskilstuna Näringsliv 2017
Både Elite och Munktellmuséet ligger på promenadavstånd
från varandra och även ifrån tågstation och kollektivtrafik
som gjorde att transporterna kunde minskas kraftigt. Andra
positiva iakttagelser var Elite Hotels miljöarbete som
bedrivs systematiskt och den ansvariga är mycket
engagerad i miljöfrågorna. Till exempel kolsyrar Elite och P2
sitt eget vatten. Menyn till middagen för dagen bestod till stor del ekologiska/kravmärkta
råvaror.

Göteborgspriset för hållbar utveckling – 22 nov
Göteborgspriset för hållbar utveckling är ett internationellt
pris för att uppmärksamma insatser för en hållbar
utveckling. Pristagarna är viktiga förebilder som alla har
gått från ord till handling. Priset är en miljon kronor och
visar vad som är nödvändigt och möjligt i kampen för en
ljusare framtid. Varmt välkomna att delta på prisceremonin!
Plats: Göteborg, Draken, Järntorget
Tid: kl 14-16 den 22/11
Anmälan: görs här.
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Frukostseminarium Hållbart Evenemang
Tillsammans med Sponsrings- och
Eventföreningen bjuder Effort in till ett
frukostseminarium om hållbarhet vid
evenemang. När många människor samlas
på en och samma plats för en gemensam
upplevelse påverkar detta både människor
och natur. Det handlar om allt från inköp
av varor, resor, att besökarna ska känna sig
trygga och att evenemanget ska vara tillgängligt. Hur går det som arrangör att ta kontroll
och arbeta mer hållbart?
Plats: Göteborg, Effort Consulting
Tid: 1/12 kl 8.00-9.15
Anmälan görs här
Har du inte möjlighet att delta på plats kan du även delta på webinariet samma dag kl
10.30-11.00. Anmälan till detta webinar hittar du här.

Smarta städer för hållbart byggande 22-23 nov
Smarta städer är Sveriges nya konferens och
mässa med det senaste inom utvecklingen
av framtidens smarta och hållbara stad!
På konferensen medverkar framstående
talare och programmet är framtaget i nära
samarbete med branschorganisationer och
myndigheter. Som deltagare får du ny
kunskap och senaste rönen, riktlinjer,
inspiration och ett breddat kontaktnät som
underlättar nya utmaningar i praktiken.

På mässan kan du träffa företag, branschorganisationer och medier som alla har produkter,
tjänster och nya lösningar för hållbart byggande och morgondagens smarta stad, lyssna på
föreläsningar och delta i aktiviteter.
Smarta städer 2017 arrangeras av Easyfairs i samarbete med Geoforum Sverige,
branschorganisationen inom geodataområdet. Mer om mässan hittar du här.

Green Meetings Industry Council Sweden
Nyhetsbrev 2017 nr 4

EKO-frukost 17/11 - Hållbarhetsgradera dina möten

Fredag 17 november kl 8:00-9:30 bjuder Münchenbryggeriet in till hållbarhetsfrukost. Denna
gång på temat hållbara möten. Simon Strandvik från Effort inleder morgonen med att
inspirera och ge ökad förståelse för hur du genomför ett mer hållbart event. Du kommer få
med dig konkreta råd, allt från planering till genomförande. Simon kommer även
introducera er i verktyget Hållbart Evenemang som ger dig som arrangör möjlighet att själv
gradera ditt hållbarhetsarbete. Se hela inbjudan här.
Plats: Stockholm, Sjösidan, Söder Mälarstrand 55 (Entré Münchenbryggeriets framsida)
Tid: Fredag 17 nov kl 8.00-9:30
Anmälan: FULLT! Det går bra att ställa sig på kö. Vi plockar in GMIC-medlemmar vid
eventuella avbokningar. Hör av dig till kristin.lunden@m-b.se.

Det Naturliga Steget i ny form

Sedan en tid tillbaka är organisationen Det Naturliga Steget inte längre verksam i samma
namn. Numera är det ”Sustain In Time” som fortsätter arbetet som Det Naturliga Steget har
byggt upp. Medlemmar i GMIC Sweden har fortsatt 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.
För mer info, ta kontakt med Kristoffer: kristoffer@sustainintime.com, t: +46 768 333 133
Det var allt för denna gång!
Med hållbara hälsningar/
Camilla Zedendahl
Ordförande
GMIC Sweden

Simon Strandvik
Verksamhetsledare
GMIC Sweden
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