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Hej stolta medlemmar!
I skrivande stund är många av GMIC:s medlemmar på IMEX i Frankfurt för att hitta nya
affärsmöjligheter. Mötesbranschen går starkt framåt och hållbarhetsfrågorna är
fortsättningsvis aktuella, särskilt med tanke på den nu klubbade hållbarhetslagen. Macron
tog hem segern i det franska presidentvalet och många klimatentusiaster pustar ut i hopp
om att EU nu kan fortsätta i sin linje med klimatarbetet. Vi lever i en värld med ständig
förändring men allt fler verkar värdesätta hållbarhetsarbetet inom näringslivet.
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!

GMIC… ?
Vad är egentligen GMIC? Den frågan dyker upp då och då från medlemmar, så låt oss kort
beskriva föreningen. GMIC är från början ett initiativ från mötesbranschen i USA och numera
en global förening med olika kapitel runtom i världen, bland annat i Sverige. Förkortningen
står för ”Green Meetings Industry Council” och föreningens mission är att transformera den
globala mötes- och eventindustrin till att bli hållbar.

GMIC vill inom branschen inspirera, utbilda och stödja ledare och organisationer på alla
nivåer för att de ska bli mer hållbara. GMIC tillhandahåller stöd för att hållbarhet ska kunna
implementeras i verksamheter vilket konkret innebär utbildningar, verktyg (till exempel
standarder) forskning och stöttning till ledare inom mötesbranschen som visar modiga
åtaganden inom hållbarhet. Med huvudsäte i USA finns nätverk i Kalifornien, Florida,
Chicago och Pennsylvania. I Europa finns föreningar i Spanien/Portugal, Nederländerna,
Italien och Sverige. Sedan drygt ett år tillbaka är GMIC en del av The Convention Industry
Council (CIC), för att på så sätt kunna nå ut till fler aktörer inom mötesindustrin.
GMIC Sweden är alltså en del av GMIC Global och vi får på så sätt ta del av studier, globala
nyheter och blir då och då inbjudna till olika nätverksträffar i USA. Spana gärna in deras
hemsida där du hittar intressanta webinarier och kan få en överblick över standarder inom
mötesindustrin: GMIC Globals hemsida
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GDS Index – listan är här!
Global Destination Sustainability Index syftar till att främja en hållbar tillväxt i
mötesdestinationer runtom i världen genom att jämföra och sprida best practice. För varje
år som går ansluter sig fler städer och nu har den senaste rankningen släppts. Rankningen
är uppdelad i 10 områden som i sin helhet ger en bild av hållbarhetsarbetet hos respektive
destination.
Stort grattis till Göteborg till första plats! Nästa svenska stad är Uppsala som vi hittar på
en 5:e plats. Ta del av hela listan här

Fantastisk vecka i Lund
Just nu pågår ”Hållbarhetsveckan i Lund” som är ett samarrangemang mellan Lunds
universitet och Lunds kommun. Det är en fullspäckad vecka med föreläsningar, workshops
och aktiviteter som sätter hållbarhet i fokus. Ett fantastiskt initiativ som bör spridas!

Veckan avrundas med en hållbarhetsfestival på lördag på Stadshallen och Stortorget i Lund.
Festivalen bjuder på föredrag och samtal om ett mer hållbart samhälle, ekofika, Lunds
cykeldag, LundaPride, föreningar som presenterar sin verksamhet, handla fint och gott på
ekomarknaden, ekobiblan, stadsodling, upcycling, tävlingar, barnteater, musik och en
väldigt rolig avslutning på dagen! Spana in hela veckan här.
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Vad innebär den nya hållbarhetslagen?
Den 1 december 2016 började en ny lag att gälla i Sverige; lagen om obligatorisk
hållbarhetsredovisning. Lagen gäller för företag som uppfyller minst två av följande villkor:
- antalet anställda i företaget uppgår till mer än 250 st
- balansomslutningen uppgår till mer än 175 MSEK (20 miljoner Euro)
- nettoomsättningen uppgår till mer än 350 MSEK (40 miljoner Euro).
1 600 företag uppskattas omfattas av lagen. Själva lagen gäller för helåret 2017 och
redovisas första gången under 2018.

Vad innebär den nya lagen?
De aktuella företagen som omfattas av den nya lagen ska redogöra för hur de arbetar med
en rad hållbarhetsfrågor. Aktuella områden som skall beaktas är miljöfrågor, sociala frågor,
frågor kring anställning som arbetsmiljö, respekt för mänskliga rättigheter, antikorruption
och mutor. Ett genomgående tema är långsiktig överlevnad och riskhantering för dagens
aktörer på marknaden.
Den obligatoriska hållbarhetsrapporten ska innehålla en kort beskrivning av företagets
affärsmodell, en beskrivning av den policy som företaget följer i dessa frågor, resultatet av
denna policy, väsentliga risker som är kopplade till företagets verksamhet,
affärsförbindelser, produkter eller tjänster samt relevanta icke-finansiella centrala
resultatindikatorer. Det ska också finnas en beskrivning av den mångfaldspolicy som
tillämpas i fråga om bolagets styrelse. Om bolaget inte tillämpar någon mångfaldspolicy ska
skälen för det anges.
En revisor ska kontrollera att den icke-finansiella rapporten har lämnats. Det finns dock inget
krav idag att rapporten ska bestyrkas.
Vilka effekter skulle den nya lagen medföra?
Effekten av en hållbarhetsredovisning är att företaget får en fördjupad dialog med alla
intressenter och förståelse för utmaningar. Att redovisa innebär en bra kartläggning av
hållbarhetsarbetet och vilka risker och möjligheter som finns. En stor fördel är också att
ledningen engageras i hållbarhetsarbetet. Sist men inte minst påverkas varumärket positivt
av hållbart företagande.
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Vasaloppet – så minskades nedskräpningen med 50%
Vasaloppet har länge arbetat för nolltolerans mot nedskräpning utmed spåret och arenan,
men det har tyvärr inte märkts så mycket under tävlingarna. I år införde Vasaloppet därför
tidsstraff för deltagarna för nedskräpning i spåren. Hela 15 minuters tidstillägg blev straffet
för de åkare som skräpade ner. Men Vasaloppet underlättade också för deltagarna att kasta
skräpet på rätt ställe. Sju nya skräpzoner infördes mellan de ordinarie sju kontrollerna och
tydliga skyltar och symboler som visade var skräpet skulle slängas. Och det gav resultat.
Nedskräpningen minskade med hela 50 % under Vasaloppet och 90% under alla andra lopp.

Vasaloppet är tillsammans med samtliga lopp inom En Svensk Klassiker miljömärkta av Håll
Sverige Rent, och arbetar aktivt med sitt hållbarhetsarbete. Bland annat återvinner
Vasaloppet cirka 15 ton pappersmuggar och arbetar för att få till 100 procent källsortering.

Hållbarhet hett i Almedalen
Nu har antalet publicerade evenemang passerat
tusenstrecket inför årets Almedalsvecka. Bland
de anmälda evenemangen toppar hållbarhet
som det mest valda ämnet hittills.
Över 3 300 ansökningar har kommit in för granskning inför Almedalsveckan, av dessa är nu
1 000 publicerade och sökbara i det officiella programmet på webben och i appen
”Almedalen Just Nu”. Det mest valda ämnet bland de 1 000 första publicerade evenemangen
är hållbarhet. Det är under tisdagen och onsdagen som de flesta (av de publicerade
evenemangen) kommer anordnas. De mest valda sökorden just nu är barn och ungdom,
digitalisering och innovation.
Läs mer om Almedalen och spana in de redan publicerade evenemangen om hållbarhet här.
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GMIC:s hållbarhetsinsats
Event in Skåne får GMIC Swedens pris för årets hållbarhetsinsats
Varje år utser GMIC Sweden årets hållbarhetsinitiativ inom den svenska mötesindustrin. Dels
för att lyfta fram bra exempel, dels för att dela kunskap om hållbarhet.
Event in Skåne får priset för sitt strategiska
arbete med hållbarhet i regionen och för
vandringsevenemanget Eurorando, vilket har
bidragit till att utveckla Skåne som hållbar
vandringsdestination både internationellt och
nationellt.
Juryn uppmärksammar även att det är femte
året i rad som Skåne har haft flest miljömärkta
event i Sverige. Och att regionen genom
vandringseventet Euroando visar hur en region
kan använda sig av evenemang för att driva på
utvecklingen av hållbarhet.
På bilden ser vi Pehr Palm, vd för Event in Skåne som tog emot priset, och Camilla
Zedendahl, ordförande för GMIC Sweden.

Rekordår (igen) för köttkonsumtionen
Även fast det just nu pågår en vegotrend i
Sverige, mycket med anledning av större
kunskap om köttets påverkan på miljön,
stiger faktiskt vår konsumtion av kött. Detta
visar färska siffror från jordbruksverket.
Den totala förbrukningen av kött ökade
faktiskt med ett halvt kilo per person till en
ny svensk rekordnivå på 87,7 kg. Griskött
minskar medan matfågel ökar, vilket dock är
positivt ur klimatsynpunkt. Förbrukningen
av nötkött har minskat de senaste åren, om än med bara några hekto, medan förbrukningen
av lammkött samtidigt stigit i ungefär motsvarande utsträckning. Alltså äter vi inte mindre
kött, även fast vi vet om att det både är dåligt för klimatet och hälsan. Det som är negativt
ur klimatsynpunkt är också att den svenska matproduktionen minskar.
Det behövs krafttag för att minska köttkonsumtionen, framför allt det importerade. För att
nå dit är det viktigt att vi alla kan tänka till lite och någon gång då och då välja vegetariskt.
Och välja svenskproducerat kött.
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Hållbara restauranger
Hållbara Restauranger är ett växande
nätverk av restauranger som vill skapa en
mer hållbar restaurangnäring. De är i dag
ett 30-tal restauranger i Göteborg,
Stockholm och snart Malmö som
samarbetar med stöd av WWF, Visita och
leverantörerna Saltå Kvarn, Löfbergs,
Diskteknik, World Animal Protection,
Leröy och Gröna Gårdar.
Spana in deras hemsida och uppmana fler att ansluta sig! Spana in hållbararestauranger.se

Hållbarhetsnyheter från Malmö
Malmö har fått flertalet utmärkelser den senaste tiden och det pågår för fullt en
transformation till en mer hållbar stad. Några av Malmös pågående projekt förtjänar att
lyftas fram, här kommer tre:
Sveriges första förpackningsfria butik finns i Malmö! Gram är en ny
typ av mataffär på Malmö Saluhall. Du hittar ingen förpackning, bara
bra produkter från lokala bondgårdar och tillverkare, såväl som
förvaringsutrymmen från hela världen.
Spana in konceptet: GRAM

Cykelhuset Ohboy har öppnat i Malmö. Allt anpassat för cykel och hållbara transporter.
Det började som en slags
proteströrelse, en vilja att tänka
nytt och annorlunda. Så mycket i
vårt samhälle är byggt runt bilen.
Och visst är det bekvämt med bil
men vi kan inte längre blunda för
hur den påverkar vår miljö.
Dessutom tar den upp plats i
staden, både när man kör och när
den står stilla. Visste du att en bil
står parkerad 96% av tiden?
Grundarna till cykelhotellet har tänkt annorlunda: På cykel kan du nå hela Malmö på ett kick.
Det är billigt, roligt och snabbt. Du får motion, frisk luft och ljus. Dessutom tar cykeln upp
minimalt med plats. Det är helt enkelt smartare att cykla. På alla sätt. Med den tanken föddes
Cykelhuset Ohboy. Läs mer om Ohboy här.
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Inspelad hållbarhetsfrukost
Missade du hållbarhetsfrukosten på Münchenbryggeriet om framtidens möten? Ingen ko
på isen – nu kan du kolla på den i efterhand eftersom hela frukosten spelades in. Denna
gång blev det publikrekord och frukostserien får allt större uppmärksamhet. Det blev en
fantastisk timme som varmt rekommenderas att titta på:

Utbildning i hållbarhet vid evenemang

Vad är ett hållbart evenemang?
Vad är viktigt för just mitt evenemang?
Hur arbetar andra evenemangsarrangörer?

1 mars lanserades verktyget Hållbart evenemang för att stötta evenemangsarrangörer och
stärka svenska evenemangs konkurrenskraft. Nu tar vi nästa steg och erbjuder utbildningar
i Malmö, tillsammans med Event in Skåne, samt i Göteborg. Som early adopter har du nu
chansen att gå utbildningen utan kostnad. Utbildningen ger kompetens i att strukturera och
genomföra mer hållbara evenemang med hjälp av verktyget Hållbart Evenemang.
Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med att planera och genomföra event och möten,
främst i Skåne. Utbildningen hålls av Simon Strandvik från Effort Consulting.
Utbildning i Malmö tisdagen 30 maj: anmäl dig här
Utbildning i Göteborg tisdagen den 13:e juni: anmäl dig här
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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.

Barcamp – datum spikad
Markera den 14-15 september i almanackan! Då är det nämligen dags för den årliga
Barcampen som GMIC samanordnar! Detta år kommer konferensen att läggas i Stockholm.

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

Simon Strandvik
Verksamhetsledare
GMIC Sweden

www.gmicsweden.se - info@gmicsweden.se – www.gmicglobal.org

