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GMIC Sweden var på plats i Sigtuna den 9-10 maj och deltog för andra året i rad på ”icke-
konferensen” Green Tourism Camp Scandinavia med temat turism och hållbar utveckling. 
Under två fullspäckade dagar delade de drygt 30 deltagarna med sig av sina frågeställningar 
och sin kunskap. Deltagare kom från England, Belgien, Österrike, Tyskland och Sverige – 
från Skåne, Gotland, Uppsala, Göteborg, Stockholm till Swedish Lapland.  GMIC Sweden 
var största branschorganisation på plats med medlemmar från Göteborg & Co, Destination 
Sigtuna, Stockholm Visitors Board, Håll Sverige Rent, Sleepwell och SF Bio Konferens & 
Event. 

 

På agendan – som skapas helt utifrån deltagarnas egna frågeställningar – stod till slut 
närmare 20 olika seminarier som alla på olika sätt utgick från den gängse definitionen av 
hållbarhet (miljömässig, ekonomisk och social). Några programpunkter var bland andra:  

 

- Hur mäter man hållbarhet?  
- Vad är ett ”grönt möte”?  
- Hur väcker man gästens engagemang i frågan?  
- Hur kommunicerar man sitt hållbarhetsarbete?  
- Hur kan man implementera hållbarhet som ett strategiskt verktyg i affärsplanen?  
- Hur ser ungas relation ut till turism och hållbarhet?  
- Hur kan vi använda samverkan som ett effektivt verktyg för att säkerställa en hållbar 

utveckling? 

 
Upprop 
I en avslutande session konstaterade deltagarna att beslutsfattare inom besöksnäringen 
behöver mer kunskap i hållbarhetsfrågor, på såväl internationell och nationell nivå som på 
destinationerna och de enskilda turistmålen. Med en växande näring följer ett ökat ansvar 
för klimat och miljö, men också en stor möjlighet i att stärka den gemensamma 
attraktionskraften. Det är ett ansvar som alla måste ta, och Sverige har chansen att gå i 
bräschen för hållbar turism. Det har vi inte råd att missa. Hållbarhet får därför inte bli en 
parallell nischfråga, utan måste bli en integrerad del av affärsutvecklingen och den dagliga 
verksamheten. Således stödjer GMIC Sweden detta upprop och kommer att delta i nästa 
Green Tourism Camp Scandinavia som äger rum 2015. 
  
Läs mer om uppropet här: upprop 
 
  

http://www.mynewsdesk.com/se/destination-sigtuna/pressreleases/green-tourism-camp-i-sigtuna-efterlyser-fler-ledare-i-samtalet-om-haallbarhet-997784?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease
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Kommande händelser  
 

 Notera den 25:e september! GMIC Sweden och MPI arrangerar då tillsammans ett 
seminarium om digitala möten i Stockholm 
 

 Nästa webinarium sker i mitten av juni. Mer info kommer småningom. 
 
 
Mvh 
 
Patrik Dyrendahl  Simon Strandvik  
President   GMIC Sweden 
GMIC Sweden    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hela programmet för Green Tourism Camp programmet hittar du på:  

www.green-tourism-camp.com 

 
Välkommen att botanisera bland många av konferensens höjdpunkter i vår YouTubekanal: 
http://bit.ly/1ngYmaJ 

http://www.green-tourism-camp.com/

