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Tack! 
Detta är vårt fjärde nyhetsbrev för året och vi vill tacka alla er som ställde upp på intervju om 
medlemskapet i GMIC i våras, det var mycket värdefullt för föreningen. Det är nu sammanställt 
och kommer att ligga till grund för ett strategiarbete som påbörjas redan denna vecka.  
 
Sammanställning till er medlemmar 
Innan sommaren ställde vi några frågor om miljöarbetet hos er medlemmar och vi har nu 
sammanställt detta, exklusivt för er, som finns bilagt till detta nyhetsbrev. 
  
 
 
 
 
 
Frågorna vi ställde var: 

 Har ni en märkning/certifiering och följer ett ledningssystem för miljö eller hållbarhet? 

 Om ja, vilket och hur länge har ni haft detta? 

 Om ja, vilka fördelar- och nackdelar ser du med det system ni har valt? 

 Om nej, funderar ni på att införa något och i så fall vilket? 
 

Sammanfattningsvis har de flesta medlemmarna i GMIC Sweden en märkning/certifiering eller 
ett system, eller står i alla fall inför att kolla närmare på ett alternativ. Det varierar dock mellan 
medlemmarna vilket system som man följer. Några står i begrepp om att miljömärka sin 
dagkonferensanläggning med Svanen som nyligen har släppt sina nya kriterier. Kika på 
sammanställningen, där hittar ni många intressanta tankar.   
 
Kommande aktiviteter 

 
”Digitala möten – hot eller möjlighet?” den 25/9 
 

 
 
Kommer den nya tekniken för distansmöten att vända upp och ner på mötesindustrin eller ger 
tekniken möjlighet att stärka det fysiska mötet? Det är dags att vi fundera över hur mötet kan 
skapa mest värde för våra kunder. Välkommen till ett spännande seminarium den 25/9 på SF Bio 
Rigoletto i Stockholm! Det är begränsat antal platser så passa på att anmäla dig redan nu. 

 
Här kan du spana in schemat och anmäla dig:  
http://www.mpisweden.se/moten_och_events/digitala-moten---hot-eller-mojlighet   
 

Hör Bengt själv berätta om innehållet: 
https://www.youtube.com/watch?v=WlyWunNiRnU 
 
På denna adress så kommer vi att sända seminariet live: 
https://www.youtube.com/watch?v=TPttakZ7dFE 
 

 

? ? 

http://www.mpisweden.se/moten_och_events/digitala-moten---hot-eller-mojlighet
https://www.youtube.com/watch?v=WlyWunNiRnU
https://www.youtube.com/watch?v=TPttakZ7dFE
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Nätverksträff 5/9 på HBG Open 

 

 
 
Den 4-7 september kommer världseliten i golf till Vasatorps golfbana i Helsingborg. Det är då 
återigen dags för Helsingborg Open som är en del av Ladies European tour. De bästa svenska 
spelarna är på plats och ser fram emot att spela på hemmaplan och visa golfparadiset Skåne 
för andra spelare på touren. 
 
Vasatorps Golfklubb, Event in Skåne och Helsingborgs stad är stolta över att få bilda ramen om 
eventet. I samband med Helsingborg Open bjuder vi in till Nätverksträff fredag 5 september på 
Vasatorps GK i vår VIP-paviljong. Som medlem i GMIC får du denna VIP-inbjudan, så passa på! 
 
Läs mer om programmet och anmälan på denna länk:  
http://admin.getanewsletter.com/t/pm/626427780782/  
 
 
 
 
Med hållbara hälsningar 
 
 
Patrik Dyrendahl  Simon Strandvik  
President   GMIC Sweden 
GMIC Sweden    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

http://admin.getanewsletter.com/t/pm/626427780782/

